BLACK FRIDAY - PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ BONUSU 1 000 Kč
„ Požádejte o výhodnou PRESTO Půjčku na cokoliv nebo o PRESTO
Půjčku - Převedení úvěrů a získejte 1 000 Kč za nezávaznou nabídku“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové kampaně Black Friday na PRESTO Půjčku na cokoliv nebo
PRESTO Půjčku - Převedení úvěrů „Požádejte o výhodnou PRESTO Půjčku na cokoliv nebo PRESTO Půjčku – Převedení úvěrů a získejte
1 000 Kč za nezávaznou nabídku“ (dále jen „Kampaň“). Tento dokument je jediným, který upravuje podmínky této Kampaně. Podmínky
Kampaně mohou být měněny pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR
Pořadatelem a organizátorem Kampaně je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská
1525/1, PSČ 140 92, IČ 649 48242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen
„Banka“ nebo „UniCredit Bank“).
2. POJMY
Doba trvání – Kampaň probíhá od 23. listopadu do 7. prosince 2018. Banka si vyhrazuje právo Kampaň prodloužit nebo ji předčasně
ukončit. Informaci o změně Doby trvání uveřejní na obchodních místech a na www.unicreditbank.cz.
Kampaňový klient - fyzická osoba starší 18 let, která si během trvání kampaně u Banky požádá o produkt PRESTO Půjčka na cokoliv nebo
PRESTO Půjčka - Převedení úvěrů, poskytne Bance marketingový souhlas, je majitelem jakéhokoliv Platebního účtu u Banky a není
Zaměstnancem včetně zaměstnanců vybraných společností skupiny UniCredit.
PRESTO Půjčka na cokoliv – spotřebitelský úvěr bez nutnosti doložení účelu.
PRESTO Půjčka - Převedení úvěrů – spotřebitelský úvěr určený k převedení jednoho či více úvěrů/kreditní karty/kontokorentu.
Platební účet – jakýkoliv účet Banky, přes který klient realizuje platební styk.
Obchodní místo Banky – pobočky UniCredit Bank v České republice, obchodní místa UniCredit Bank Expres a pobočky Partners Bankovní
služby zakládající produkty UniCredit Bank.
Třetí strany – finanční zprostředkovatelé Banky.
Zaměstnanec – každá fyzická osoba, která je ke dni začátku Kampaně v pracovním poměru s UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a. s., s franchisovými smluvními partnery UniCredit Bank nebo s Vybranou společností ze skupiny UniCredit včetně
Zaměstnanců mimo evidenční stav (např. Zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené). Za Zaměstnance jsou u této Kampaně
považováni i pracovníci poboček PBS (dále jen Partners bankovní služby).
Vybrané společnosti skupiny UniCredit – UniCredit Leasing CZ, a. s. včetně UniCredit Fleet Management, s.r.o. a UniCredit pojišťovací
makléřská, spol. s r.o. nebo UniCredit Business Integrated Solutions S.C.p. A. (UBIS), a. s., nebo UniCredit Factoring Czech Republic and
Slovakia, a. s. (dále jako UniCredit Factoring). Zde jsou zahrnuti i členové UCTAM (UniCredit Turn-Around Management).
Bonus za nezávaznou nabídku – finanční bonus ve výši 1 000 Kč, který bude vyplacen na Platební účet Klienta.
Nezávazná nabídka produktu „PRESTO Půjčka – Převedení úvěrů“ – podaná a dokončená žádost o produkt PRESTO Půjčka – Převedení
úvěrů, u které došlo k ověření existence úvěrového produktu a zároveň nedošlo k zamítnutí na základě vyhledávání v databázi umožňující
posouzení úvěruschopnosti žadatele o úvěr. Podmínkou pro výplatu 1 000 Kč není podpis úvěrové smlouvy.
Nezávazná nabídka produktu „PRESTO Půjčka na cokoliv“ - podaná a dokončená žádost o produkt, u které nedošlo k zamítnutí na
základě vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti žadatele o úvěr a zároveň došlo k předložení potvrzení
prokazujícího příjem žadatele o úvěr. Podmínkou pro výplatu 1 000 Kč není podpis úvěrové smlouvy.
3. ÚČASTNÍCI KAMPANĚ
Účastníkem Kampaně je každý Kampaňový klient, který si v Době trvání Kampaně podá žádost o produkt PRESTO Půjčka na cokoliv nebo
PRESTO Půjčka - Převedení úvěrů. Na ostatní produkty typu PRESTO (jako např. „PRESTO na bydlení“ nebo „PRESTO Půjčka
s předschváleným limitem“ se tato nabídka nevztahuje.
Z kampaně nejsou vyloučeny Třetí strany, jakož i klienti těchto třetích stran, kteří si po dobu trvání kampaně zřídí kampaňový produkt.
4. MÍSTO A ČAS OTEVŘENÍ NOVÉHO PRODUKTU
Nezávazná nabídka na produkt PRESTO Půjčka na cokoliv nebo PRESTO Půjčka - Převedení úvěrů musí být uskutečněna v obchodním
místě Banky během Doby trvání kampaně.
5. ZAPOJENÍ DO KAMPANĚ
Do Kampaně budou automaticky zapojeni všichni klienti, kteří během Doby trvaní Kampaně podají žádost o produkt PRESTO Půjčka na
cokoliv nebo PRESTO Půjčka – Převedení úvěrů a jsou majitelem jakéhokoliv platebního účtu. Platebním účtem se rozumí jakýkoliv účet
Banky, přes který klient realizuje platební styk. Podáním žádosti o úvěr u produktu PRESTO Půjčka – Převedení úvěrů se rozumí
dokončená žádost, u které došlo k ověření existence úvěrového produktu a zároveň nedošlo k zamítnutí na základě vyhledávání v
databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti žadatele o úvěr. Podáním žádosti o úvěr u produktu PRESTO Půjčka na cokoliv se rozumí
dokončená žádost, u které nedošlo k zamítnutí na základě vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti žadatele o úvěr
a zároveň došlo k předložení dokumentů prokazujících příjem žadatele o úvěr. Podmínkou pro vyplacení 1 000 Kč není podpis úvěrové
smlouvy.
6. BONUS, ZPŮSOB, TERMÍNY A PODMÍNKY PRO JEJÍ PŘIZNÁNÍ

Bonus za žádost o úvěr může být danému klientovi vyplacena pouze jednou při splnění všech podmínek.

Výplata Bonusu bude provedena nejdříve od 18.2.2019 a to na Platební účet Klienta.

V případě, že bude Platební účet v době výplaty Bonusu zrušen nebo poběží výpovědní lhůta z důvodu Výpovědi klientem, nárok na
výplatu Odměny zaniká.

Bonus není možné vyplatit v hotovosti.
7. SOUHLAS ÚČASTNÍKA KAMPANĚ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Každý účastník Kampaně bere na vědomí, že informace poskytnuté pořadateli (jako správci) v souladu se s platnou legislativou o ochraně
osobních údajů, budou zpracovávány pro účely Kampaně, za účelem vyhodnocení Kampaně a informování účastníka o výplatě odměny.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník Kampaně má práva dle čl.15 a následujících, Nařízení č. 2016/679 (GDPR) ., tj.
zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato verze podmínek získání bonusu 1 000 Kč je účinná od 23. listopadu 2018. Tuto Kampaň nelze kombinovat s jinými probíhajícími
kampaněmi, zejména s kampaní Be UniCredit. Podmínky Kampaně jsou přístupné na internetových stránkách www.unicreditbank.cz.
Jakékoliv případné změny podmínek Kampaně budou zveřejněny na těchto internetových stránkách a změna bude účinná od okamžiku
zveřejnění na těchto webových stránkách.
Platnost podmínek je časově omezena.
V Praze dne 23. listopadu 2018

