vám vrátia 5 % z každého nákupu.
Pravidlá akcie
Príloha č. 1 k Zmluve o spotrebiteľskom úvere (ďalej len „príloha“)
Cieľom tejto Prílohy je úplná a jasná úprava pravidiel akcie s názvom „Quatro Pôžičky vám
vrátia 5 % z každého nákupu“ (ďalej len „akcia“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý
záväzne upravuje pravidlá akcie.

1. Organizátor akcie
Organizátorom akcie je Všeobecná úverová banka a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava 25, IČO: 31 320 155, Obch. register Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sa vložka č.
341/B, ďalej ako VUB.

2. Obdobie a miesto konania akcie
Akcia prebieha v termíne od 01.01.2019 vrátane (ďalej len „obdobie konania akcie“) na území
Slovenskej republiky, najdlhšie však do 31.12.2019 vrátane (ďalej len „doba konania akcie“).
Pod dobou konania akcie je myslená doba, do ktorej bude s Klientom uzatvorená Zmluva
o spotrebiteľskom úvere; produkt Quatropôžička.

3. Účasť na akcii
Účastníkom akcie je každý Klient VUB, ktorý v období konania akcie uzavrie s VUB Zmluvu
a splní podmienky akcie.

4. Podmienky akcie
4.1 Pre uplatnenie tejto akcie musí Klient poskytnutú Pôžičku (Quatropôžičku) alebo jej časť
použiť na nákup tovaru.
4.2 Akcia bude poskytnutá vo forme zľavy z celkovej výšky úrokov určených Klientovi
k úhrade titulom poskytnutej Pôžičky. Zľava z úrokov sa môže rovnať maximálne sume
5 % z maloobchodnej ceny tovaru zakúpeného Klientom a nesmie presiahnuť čiastku
rovnajúcu sa 5% z poskytnutej Pôžičky.
4.3 Vráteniu finančnej čiastky podľa bodu 4.2 bude predchádzať povinnosť Klienta nahlásiť
uskutočnený nákup na www.quatropozicky.sk, kde je Klient povinný uviesť:
a) Číslo Zmluvy - číslo je uvedené na Zmluve o spotrebiteľskom úvere ako Číslo zmluvy
b) Meno a priezvisko – Klienta, ktorý je uvedený na danej Zmluve o spotrebiteľskom úvere
c) Názov predajne – uveďte názov predajne
d) IČO predajne – uveďte správne IČO predajne / obchodného partnera z pokladničného
dokladu
e) Dátum nákupu – uveďte dátum nákupu podľa pokladničného dokladu
f) Suma nákupu – uveďte cenu nákupu - Celkom z pokladničného dokladu
4.4 Klient si môže uplatniť akciu najneskôr v lehote troch mesiacov odo dňa čerpania Pôžičky.
4.5 Klient si môže uplatniť akciu iba v prípade dodržania zmluvnej povinnosti plniť Splátky
riadne a včas. V prípade, že sa Klient dostane do omeškania Splátky, stráca nárok na
vyplatenie zľavy.

4.6 Nárok na uplatnenie akcie Klientovi zaniká v prípade, že do termínu vyplatenia zľavy zo
zaevidovaného nákupu od Zmluvy o spotrebiteľskom úvere odstúpi alebo ju splatí pred
dohodnutou lehotou splatnosti.
4.7 Po uplatnení akcie a splnení všetkých povinností uvedených v týchto pravidlách bude
Klientovi príslušná suma podľa bodu 4.2 zaslaná v lehote jedného mesiaca po uplatnení
akcie Klientom na účet Klienta uvedený v Zmluve, prípadne na účet, ktorý Klient uvedie
v písomnom prehlásení, ako účet určený na tento účel.

