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VEREJNÝ PRÍSĽUB PRE AKCIU „MEMBER GETS MEMBER“

Spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752, so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro 
a vložka číslo 22160/B (ďalej aj PROFI CREDIT) týmto v súlade s ustanovením § 850 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov prehlasuje, že 
každej osobe, ktorá splní všetky nižšie uvedené podmienky vzniku nároku na odmenu, poskytne v rámci akcie „Member gets member“ (ďalej aj akcia) odmenu spočívajúcu
v  odovzdaní nákupnej poukážky v hodnote 50,- Eur (ďalej aj poukážka).

PODMIENKY VZNIKU NÁROKU NA ODMENU

Nárok na odmenu môže vzniknúť len Účastníkovi akcie.

ÚČASTNÍK AKCIE
 
Účastníkom akcie môže byť len osoba

1.  ktorá je v zmluvnom vzťahu s PROFI CREDIT na základe zmluvy o revolvingovom úvere/zmluvy o revolvingovej pôžičke viac ako jeden mesiac a 

2.  ktorá nie je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k PROFI CREDIT, ani sa inak nepodieľa na uskutočňovaní, organizácii a zabezpečovaní tejto 
akcie, nie je ani osobou spolupracujúcou s PROFI CREDIT ako jeho zástupca, viazaný finančný agent alebo v inom postavení, na základe ktorého sa podieľa na realizácii 
predmetov podnikania PROFI CREDIT a ani ich blízkou osobou podľa § 116 Občianskeho zákonníka a  

3.  zapojí sa do akcie tým, že na základe PROFI CREDIT, realizovanej prostredníctvom krátkej textovej správy (sms) alebo inak, oznámi stanoveným spôsobom PROFI CREDIT 
údaje záujemcu o poskytnutie revolvingového úveru alebo obdobného finančného produktu v rozsahu: meno, priezvisko a telefónne číslo záujemcu.  

NÁROK NA POSKYTNUTIE ODMENY VZNIKNE ÚČASTNÍKOVI AKCIE PO SPLNENÍ NASLEDOVNÝCH PODMIENOK:
 
1.    oznámi pravdivé údaje záujemcu na základe jeho predchádzajúceho súhlasu a

2.    ide o záujemcu, ktorý doposiaľ nemal uzavretý žiadny zmluvný vzťah s PROFI CREDIT a

3.    takýto záujemca uzavrie s PROFI CREDIT zmluvu o revolvingovom úvere a súčasne riadne a v termíne vyplývajúcom z ním uzavretej zmluvy uhradí prvú splátku a

4.    záujemca nevyužije právo odstúpiť od zmluvy o revolvingovom úvere v zákonnej lehote 14 dní a

5.   k uzavretiu zmluvy o revolvingovom úvere dôjde najneskôr do 30 dní po poslednom dni trvania prísľubu.

POSKYTNUTIE ODMENY

1.  PROFI CREDIT poskytne odmenu každému Účastníkovi akcie po splnení všetkých podmienok pre vznik nároku.

2.  Odmena bude Účastníkovi akcie poskytnutá do 30 dní po splnení všetkých podmienok pre vznik nároku, a to spravidla poštovou zásielkou na adresu bydliska, ktorú
  oznámil PROFI CREDIT pri uzatváraní vlastného zmluvného vzťahu, alebo osobne v mieste zastúpenia PROFI CREDIT alebo spôsobom dohodnutým s PROFI CREDIT. 

3.  Účastník akcie je povinný dodržať a vyporiadať si všetky daňové povinnosti vyplývajúce z príslušných daňových zákonov.

4.  Ak dôjde k zneužitiu podmienok alebo ku protiprávnemu konaniu, PROFI CREDIT má právo vylúčiť Účastníka akcie a podať návrh na príslušný orgán. V takomto prípade 
stráca Účastník akcie nárok na odmenu. 

ZODPOVEDNOSŤ

1. Oznámením údajov záujemcu Účastník akcie vyhlasuje, že tak koná na základe predchádzajúceho súhlasu tohto záujemcu. Ak bude zistený opak, Účastník akcie
 zodpovedá za všetky škody spôsobené porušením tohto vyhlásenia.

2. Zapojenie sa do akcie nezakladá Účastníkovi akcie nárok na náhradu žiadnych nákladov a ani nárok na náhradu škody.

3. Účastník akcie nemá nárok na poskytnutie poukážky podľa jeho výberu, teda najmä nie na poukážku na nákup u určitého predajcu, v určitej obchodnej sieti a pod.
 a ani na žiadnu finančnú náhradu. PROFI CREDIT nezodpovedá za to, či Účastník akcie poukážku využije alebo nie, ani za obmedzenia stanovené subjektom, u ktorého
 je možné poukážku uplatniť alebo či Účastníkovi akcie vzniknú alebo môžu vzniknúť s jej využitím dodatočné náklady

OSTATNÉ

1.  PROFI CREDIT má právo odvolať tento verejný prísľub, pričom toto odvolanie je povinný urobiť najmenej tri dni pred účinnosťou jeho odvolania. Odvolanie verejného 
prísľubu zverejní PROFI CREDIT rovnakým spôsobom, ako bol zverejnený samotný verejný prísľub. Ak dôjde k odvolaniu verejného prísľubu, Účastníkovi akcie patrí 
odmena, ak ku uzavretiu zmluvy o revolvingovom úvere so záujemcom došlo do 30 dní od účinnosti odvolania prísľubu.  

2.  Tento verejný prísľub trvá od dňa jeho zverejnenia na internetovej stránke www.proficredit.sk do konca 31. 12. 2014 .

3.  Ak sa niektoré ustanovenia podmienok tohto verejného prísľubu stanú neplatnými alebo neúčinnými alebo spornými v dôsledku zmeny všeobecne záväzných právnych 
predpisov, použije sa taký všeobecne záväzný právny predpis, ktorý je im svojou povahou a účelom najbližší.  

4.  Pre účely podmienok verejného prísľubu sa nepoužije akéhokoľvek ustanovenie všeobecne záväzných právnych predpisov, okrem tých, ktoré sú kogentnej povahy.


