
   

                      

 
 
 

 

Pravidla akce „BONUS 2000Kč“ 
 

Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná, jasná a závazná pravidla (dále jen „pravidla“) akce s 
názvem „BONUS 2000“ (dále jen „akce“).  
 

1. Vyhlašovatelem akce je: Provident Financial s.r.o., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 9/2006, PSČ 140 
00, IČ: 256 21 351, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 55523 (dále jen „organizátor" nebo „společnost“). 
 

2. Doba a místo konání akce: 
 Akce bude probíhat v termínu od 4. 12. 2019 do 17. 12. 2019 (dále jen „doba konání akce“), 

účastníci, kteří v tomto období požádají přes webové stránky o spotřebitelský úvěr, splní níže 
popsané podmínky a následně, nejpozději do 24. 12. 2019, uzavřou smlouvu o spotřebitelském 
úvěru s organizátorem, mají nárok získat benefity spojené s touto akcí. Smlouvu může účastník 
uzavřít i po skončení akce, ale už neobdrží tytéž benefity. 

 

3. Účast na akci:  
 Účastníkem akce je nový zákazník organizátora ve smyslu interní terminologie organizátora. Z 

akce jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a jejich osoby blízké a obchodní zástupci 
spolupracující se společností.  
 

 

4. Vznik nároku na odměnu: 
- Nárok na odměnu 2000 Kč v hotovosti získá účastník: 

a/ který v období akce požádá prostřednictvím webových stránek provozovatele o spotřebitelský 

úvěr a následně uzavře smlouvu s obchodním zástupcem organizátora, kterému při uzavření 

smlouvy sdělí kód „BONUS 2000“.  

b/ který v období akce požádá prostřednictvím telefonického hovoru o spotřebitelský úvěr, 

v průběhu kterého mu operátor sdělí kód „BONUS 2000“ a následně uzavře smlouvu s obchodním 

zástupcem organizátora. 
 

- Účastník musí být novým zákazníkem. Odměna 2000 Kč v hotovosti se nevztahuje na 
půjčku START a půjčku nižší než 10 000 Kč.  

- Akci BONUS 2000 nelze kombinovat s jinými souběžně běžícími akcemi Organizátora 
s výjimkou VELKÉ VÁNOČNÍ SOUTĚŽE. 

 

 Novým zákazníkem se rozumí osoba, která: 
- není zákazníkem společnosti (nemá aktivní ani v minulosti doplacenou půjčku) před 

přijetím doporučení organizátorem akce, 

- nežije na stejné adrese (číslo bytu, jedna bytová jednotka) s  obchodním zástupcem 

spolupracujícím se společností či zaměstnancem organizátora, 

- nemá u organizátora otevřenou žádost o spotřebitelský úvěr v době přijetí 

doporučení organizátorem akce, 



   

                      

 
 
 

- není zaměstnancem organizátora ani jeho obchodním zástupcem či jeho osobou 

blízkou. 

5. Předání odměny (hotovostní i na účet) 
 Finanční odměna bude účastníkovi akce vyplacena organizátorem v hotovosti prostřednictvím 

obchodního zástupce spolupracujícího s organizátorem a to v moment uzavření smlouvy 
spotřebitelském úvěru, vždy na základě vyhodnocení splnění podmínek pro vznik nároku na 
odměnu ze strany organizátora. 
 

 V případě, že osoba, které vznikne nárok na jakoukoliv odměnu dle těchto pravidel, ji 
nepřevezme do dvou (2) měsíců od prvního vyzvání k jejímu převzetí, ztrácí tímto nárok na 
odměnu, a v souvislosti s tím jí nevznikne žádný nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany 
organizátora za nepřevzatou odměnu. 
 

 V případě, že zákazník odstoupí od Smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů, jeho nárok na BONUS 2000Kč 
zaniká a bude součástí výpočtu nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy.  

 
 

 

6. Mechanismus akce: 
 Organizátor zpracuje žádost kandidáta o spotřebitelský úvěr standardním způsobem a 

kandidátovi poskytne spotřebitelský úvěr v případě řádného splnění všech stanovených 
podmínek. 

 Na základě sdělení kódu „BONUS 2000“ vyplatí zástupce organizátora v momentě uzavření 
smlouvy o spotřebitelském úvěru 2000 Kč v hotovosti. 

 Jiný  způsob získání stanovené odměny v rámci této akce je vyloučen.  
 

 

7. Ostatní ujednání:  
 

 

 Odměnu není možné vyplatit, jestliže účastníkovi již byla v návaznosti na uzavřenou smlouvu 
o spotřebitelském úvěru poskytnuta jiná sleva či vyplacena jiná odměna. 
 

 Organizátor akce si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo upravit pravidla akce či akci přerušit, 
odložit či odvolat, resp. zrušit bez udání důvodu.  

 
 Vyskytnou-li se důvodné pochybnosti ohledně splnění podmínek pro účast na této akci nebo 

vzniku nároku na odměnu v rámci této akce či ohledně její výše, rozhoduje v konkrétních 
případech o účasti na této akci a/nebo o vzniku nároku na odměnu nebo její výši s konečnou 
platností zaměstnanec organizátora na pozici „Marketingový ředitel“.  
 

 Účastí na akci projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je plně 
dodržovat.  
 

 Po celou dobu konání akce platí všechna příslušná kontrolní, schvalovací a ostatní pravidla 
organizátora pro uzavírání Smluv o spotřebitelském úvěru, jejich jakékoliv porušení a/nebo 
porušení jakýchkoli podmínek této akce může mít za následek vyloučení účastníka z účasti na 
akci ze strany organizátora, a to bez nároku na jakoukoli odměnu v rámci této akce či jakoukoli 
jinou její kompenzaci. 



   

                      

 
 
 

 
 Účast  na akci není možné vymáhat právní cestou. 

 
 

 

Pravidla akce jsou k dispozici na adrese organizátora akce uvedené v bodě 1. těchto pravidel a na 

webových stránkách organizátora www.provident.cz. 

 

 

V Praze, dne 29. 11. 2019 
 
    

 

 

…………………………………………….. 

Irena Zelená 

jednatel 

Provident Financial s.r.o. 

…………………………………………….. 

 Lukáš Polc 

jednatel 

Provident Financial s.r.o. 

http://www.provident.cz/

