
PRODEJNÍ KARTA                          BONUS ZA ŘÁDNÉ SPLÁCENÍ
Produktová specifika:
 • Akce platí od 1. 6. 2018 do odvolání

 • Vztahuje se na osobní půjčky (produkt A)

 • Platí pro nové i stávající klienty, kteří si od 1.6.2018 do konce platnosti akce, zažádají o osobní půjčku

Podmínky čerpání:
 • Platí pro půjčky v hodnotě 10 000Kč – 166 000Kč

 • Za řádné splácení vracíme klientovi 6 nebo 12 splátek, dle tenoru.

 • U tenorů 24, 30, 36, 42 měsíců vracíme BONUS ZA ŘÁDNÉ SPLÁCENÍ ve výši 6 splátek

 • U tenorů 48, 54, 60 měsíců vracíme BONUS ZA ŘÁDNÉ SPLÁCENÍ ve výši 12 splátek

Bonus za řádné splácení se ruší při: 
 • předčasném splacení

 • podvodu, insolvence, exekuce a smrti

 • při prodlení s jakoukoliv splátkou během úvěru

Kdy je vyplaceno:
 • Klientovi je částka vyplacena do 30 dnů po doplacení celé osobní půjčky 

Reprezentativní příklad (FK PR):
Úvěr v celkové výši 40 000 Kč, splatnost 48 měsíců, splátka 1 508 Kč. 
Klient celkem zaplatí 72 384Kč, jeho RPSN činí 38,32%.
Při splnění podmínek bonusu za řádné splácení, klientovi vracíme částku 18 144 Kč.
Celkem tedy zaplatil částku 54 240 Kč. Po vrácení bonusu za řádné splácení 
činí pevná zápůjční úroková sazba 17,02 %, RPSN 17,02 %.

Klient po doplacení 48 splátek v hodnotě 1508Kč obdrží do 30 dnů zpět 18 144Kč 
za předpokladu, že ani jedna splátka nebyla uhrazena v prodlení.

 Splatnost Půjčená Celková  NH  Roční Předpokládané 
  částka výše  celkem úroková  RPSN 
   splátky  sazba úvěru

 48 40 000Kč 1508Kč 72 384Kč 38,32% 38,32%
 48 40 000Kč 1130Kč 54 240Kč 17,02% 17,02%



ŠETŘETE S NÁMI!
S NAŠÍ OSOBNÍ PŮJČKOU UŠETŘÍTE PŘI ŘÁDNÉM SPLÁCENÍ AŽ 12 SPLÁTEK
Potřebujete peníze například na nákup elektroniky, auta, vybavení domácnosti či dovolenou? 
My Vám je poskytneme a při řádném splácení vrátíme až 12 splátek najednou, po doplacení 
úvěru. Tyto peníze, které jste si za řádné splácení našetřili, můžete použít na jiné 
pro Vás důležité nákupy. 
Například: dovolená, vybavení domácnosti, oprava auta, 
nákup sportovních potřeb pro děti a jiné. 

Poskytneme Vám částku od 10 000 – 166 000Kč. 

Příklad:
Kolik nyní s naším bonusem za řádné splácení ušetříte?

 Vyplacená částka Splatnost Splátka Odměna za řádné splácení

 20 000 Kč 48     1 212 Kč 14 544 Kč
 40 000 Kč 48     2 423 Kč 29 076 Kč
 60 000 Kč 48     3 634 Kč 43 608 Kč
 80 000 Kč 48     4 845 Kč 58 140 Kč
 100 000 Kč 48     6 057 Kč 72 684 Kč

Otázky a odpovědi
Jak to celé funguje? 
Je to jednoduché! Jako odměnu za Vaše řádné splácení Vám po doplacení úvěru vrátíme až 12 splátek. 
Zaplatíte tedy za Vaše půjčené peníze výrazně méně a navíc si tím vytvoříte vlastní finanční úsporu.

Na co mohu vrácené peníze využít?
Vrácené peníze za „řádné splácení“ jsou Vaše. Můžete je využít na cokoliv dle Vašich potřeb. 
Například jako našetřené peníze na dovolenou či nákup vlastního vybavení.

Zlevní mi „řádné splácení“ půjčku?
ANO! Ačkoliv prvotně doplatíte úvěr, dle dohodnutých podmínek, v plné výši. Jako odměnu, 
za Vaše příkladné splácení, Vám zpětně vrátíme až 12 splátek. Tím Vám výrazně zlevníme 
Vaše vynaložené náklady a ještě si vytvoříte finanční rezervu, kterou využijete, na cokoliv si budete přát. 

Co když nemohu uhradit splátku včas, přijdu o tuto výhodu?
I na to myslíme. Pro tyto účely máte možnost využít až 3 odkladů splátek. Podmínky Vám poskytne 
Váš úvěrový poradce. Důležité je vše řešit včas.
Také doporučujeme využít služby INKASA,díky níž nemusíte myslet na termín Vaší splátky.

Mohu si v průběhu nebo po doplacení úvěru znovu zažádat o půjčku? 
ANO! Informujte se u svého úvěrového poradce, který Vám sdělí Vaše možnosti. 


