Příloha č. 1 k úvěrové smlouvě č. 1234567890 („Smlouva“)

ZA ŘÁDNÉ SPLÁCENÍ VÁM VRÁTÍME ČÁST ÚROKŮ ZPĚT
Je to jednoduché. Posílejte řádně a včas svoje splátky v souladu se splátkovým kalendářem a my Vám v průběhu
splácení vrátíme
BONUS ve výši xxx Kč za šest po sobě jdoucích řádně uhrazených splátek („Bonus“).
Při řádném splácení celého úvěru bude díky bonusům Vaše úroková sazba vždy nižší, než je bankovní průměr,
vyhlášený Českou národní bankou. Vaše úvěrová smlouva bude posuzována vůči bankovnímu průměru
vyhlášenému za III. čtvrtletí 2015 ve výši 12,39% ročně.
Podmínky pro získání úrokové sazby nižší, než je bankovní průměr
1. Nárok na získání úrokové sazby nižší, než je bankovní průměr, která bude dosažena postupným vracením části
již uhrazených úroků, Vám vzniká za předpokladu, že společnosti Home Credit a.s. („Home Credit“ nebo „my“)
splácíte a splácel(a) jste všechny své závazky (tento a případné jiné úvěry) řádně a včas a dále, že tento konkrétní
úvěr budete hradit podle dohodnutého a nezměněného splátkového kalendáře (v případě změny splátkového
kalendáře za dobu trvání Smlouvy, Vám negarantujeme úrokovou sazbu nižší, než je bankovní průměr).
2. Výše posuzovaného bankovního průměru je stanovena ke dni uzavření Smlouvy na základě vyhlášené
průměrné úrokové sazby bankovních institucí pro úvěry se splatností nad 5 let, která je dostupná na oficiálních
stránkách České národní banky www.cnb.cz. Výše bankovního průměru je stanovena pro celou dobu trvání
Smlouvy.
3. Bonus Vám bude vyplácen postupně v průběhu splácení úvěru s tím, že nárok na výplatu Bonusu získáte vždy
po řádné a včasné úhradě 6 (šesti) po sobě jdoucích splátek („Vyhodnocovací období“). Pokud je výše Bonusu
menší než 50,- Kč, platí, že Vám nárok na výplatu Bonusu vůbec nevzniká. Po šesti řádně a včas uhrazených
splátkách začíná Vyhodnocovací období běžet od počátku. V případě pozdní úhrady splátky, nemáte nárok na
výplatu Bonusu za příslušné Vyhodnocovací období a od následující řádně a včas uhrazené splátky začíná
Vyhodnocovací období běžet od počátku.
4. V případě, že se dostanete do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku vůči Home Creditu o více než 9 dní,
ztrácíte nárok na výplatu Bonusu úplně a za trvání Smlouvy Vám již nebude umožněno Bonus získat.
5. Bonus Vám připíšeme k dobru úvěrového účtu vedeného k platební (kreditní) kartě vydané Home Creditem
(„Karta“) nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k řádné a včasné úhradě všech šesti
splátek náležejících do příslušného Vyhodnocovacího období. V tomto termínu Vám Bonus na Kartu připíšeme bez
rozdílu, zda se jedná o aktivní nebo neaktivní Kartu. V případě, že v okamžiku výplaty Bonusu nemáte Kartu
aktivovanou, bude Bonus připsán k dobru úvěrového účtu s tím, že jej budete mít k dispozici od okamžiku aktivace
Karty.
6. Pokud máte v okamžiku vyhodnocení splnění podmínek více aktivních Karet od Home Creditu, připíšeme Vám
Bonus na některou z těchto Karet a budeme Vás informovat, na kterou z těchto Karet byl Bonus připsán.
7. Bonus Vám můžeme poskytnout i jiným, než výše uvedeným způsobem, zejména pokud nemáte v okamžiku
vyhodnocení splnění podmínek uzavřenu revolvingovou smlouvu, na základě které Vám můžeme zaslat Kartu.
Bonus Vám poskytneme nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k řádné a včasné úhradě
všech šesti splátek náležejících do příslušného Vyhodnocovacího období.
8. Bonus Vám nemusíme poskytnout, pokud jste v žádosti o úvěr uvedl nepravdivé údaje.
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Podmínky vyplacení bonusu 100 Clubcard bodů:
Za každou splátku uhrazenou řádně a včas podle aktuálního splátkového kalendáře obdržíte bonus 100 Clubcard
bodů. Výplata tohoto bonusu bude realizována připsáním k dobru bodového účtu Clubcard uvedeného v žádosti či
nahlášeném Home Creditu, a to do konce následujícího kalendářního měsíce. Home Credit není povinen bonus
poskytnout, pokud jste uvedl v žádosti o úvěr nepravdivé údaje.

