Po každých 6 řádně zaplacených
splátkách si můžete odložit
1 splátku
Zdarma a bez jakéhokoli navýšení
celkové splácené částky

Nečekaný
výdaj?
Jděte na to
chytře s Tesco
půjčkou

Nejčastější otázky:
Kdy a jak si můžu požádat o odklad splátky?
Ještě před termínem splatnosti splátky, kterou budete
chtít odložit, volejte naši zákaznickou linku.
Skutečně nezaplatím za odklad žádné peníze navíc?
Službu Vám poskytneme zcela zdarma, bez jakýchkoliv
poplatků a úroků navíc.
Jak poznám, že jste mi splátku skutečně odložili?
Vždy Vám pošleme dopis s novým splátkovým kalendářem.

PODMÍNKY ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY ODLOŽENÉ SPLÁTKY,
které nahrazují odstavec 4.2 v úvěrových podmínkách.
Pokud se tak dohodneme ve smlouvě nebo kdykoliv později za trvání smlouvy (a to i telefonicky), můžete po řádném zaplacení prvních 6 splátek od data sjednání služby požádat
o využití služby Odložené splátky. O využití služby nás musíte požádat (a to i telefonicky). Po dobu odložení splátek se úvěr neúročí.
Podmínky pro schválení žádosti
Žádost schválíme, pokud:
- řádně a včas splácíte,
	- na základě údajů z databáze SOLUS nebo NRKI, ze správy pohledávek, případně od třetích osob nepochybujeme o vaší důvěryhodnosti a platební morálce.
Žádost můžeme schválit, i pokud některý z požadavků nesplňujete. Žádost vám potvrdíme zasláním nového splátkového kalendáře. V souvislosti s využitím služby
Odložené splátky se sice mění výše RPSN, ale nepřeplatíte nic navíc.
Podrobnosti
Za každých 6 měsíců trvání smlouvy vám vzniká nárok na odložení jedné splátky.
- Službu Odložené splátky je možné využít nejvýše pro 1 splátku.
	- Pokud si splátku odložíte, o další odložení můžete požádat až po řádném zaplacení dalších 6 splátek. (Žádat je možné nejdříve den po datu splatnosti 6. splátky.)
Odstoupení od služby
O zrušení této služby nás můžete požádat kdykoli, a to i po telefonu. Pokud nebudete řádně a včas plnit své závazky vůči nám, můžeme od poskytování služby Odložení splátky
odstoupit.

PODMÍNKY VYPLACENÍ BONUSU 100 CLUBCARD BODŮ:
Za každou splátku uhrazenou řádně a včas podle aktuálního splátkového kalendáře vám připíšeme do konce následujícího kalendářního měsíce bonus 100 Clubcard bodů, a to
k dobru vašeho bodového účtu Clubcard, který jste nám uvedl v žádosti nebo jste nám ho jinak nahlásil. Pokud jste nám uvedl v žádosti o úvěr nepravdivé údaje, nejsme povinni
Vám bonus poskytnout.

