
   

                      

 
 
 

 

Pravidla akce „Měsíc splácení zdarma“  
 

Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla akce s názvem „Měsíc splácení 

zdarma“ (dále jen „akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje 

pravidla akce.  

 

1. Organizátor akce  

Organizátorem 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“).  

 

2. Doba a místo konání akce 

Akce probíhá v termínu od 16. 5. 2018 do 26. 6. 2018 včetně (dále jen „doba konání akce“) na území 

České republiky.  

 

3. Účast na akci  

Účastníkem akce je zákazník, který v době konání akce uzavře s organizátorem akce platnou Smlouvu 

o zápůjčce ZELENÁ v hotovosti se standardním ceníkem (dále jen „Smlouva“ nebo „Smlouva o 

zápůjčce“).  Nárok na slevu nevznikne v případě uzavření Smlouvy na zvýhodněný slevový produkt. 

 

Pro vyloučení všech pochybností se tímto stanoví, že termín „zápůjčka“ nahrazuje dříve používaný 

termín „půjčka“, který byl odstraněn účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění. 

 

4. Vznik nároku na slevu 

Nárok na získání slevy ve výši jedné celé pravidelné měsíční splátky v případě měsíčního režimu 

splácení nebo čtyř pravidelných týdenních splátek v případě týdenního režimu splácení podle příslušné 

Smlouvě o zápůjčce uzavřené v rámci akce (dále jen „sleva“) vzniká zákazníkovi, který k datu splatnosti 

třetí splátky, v případě měsíčního splácení, a k datu splatnosti dvanácté splátky, v případě týdenního 

splácení nebude mít na dané smlouvě žádnou částku po splatnosti. Dále musí být splněna i podmínka, 

že u zákazníka organizátor neeviduje částku po splatnosti ani na jiné smlouvě o zápůjčce. Případný 

nárok na slevu se vztahuje pouze na platné a účinné smlouvy zákazníka.  

 

5. Vyplácení slevy 

Sleva dle výše uvedených podmínek bude zákazníkovi vyplacena hotovostní formou osobně 

obchodním zástupcem organizátora v místě zákazníkova bydliště a je splatná 60. den od splnění 

podmínek akce.  Pokud se nepodaří zákazníka do této doby zastihnout, ztrácí tímto nárok na slevu a 

v souvislosti s tím mu nevznikne žádný nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany organizátora 

za nepřevzatou slevu.  



   

                      

 
 
 

 

Oznámení, že zákazník splnil výše uvedené podmínky a bude mít nárok na vyplacení slevy, bude 

provedeno formou SMS do 14 dnů od splnění podmínek akce. 

6. Účast na akci není možné vymáhat právní cestou ani požadovat náhradní finanční plnění. 

 

7. Účastník není oprávněn požadovat slevu v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech v 

hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké stanoví organizátor.  

 

8. Organizátor akce si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akce či akci přerušit, 

odložit či odvolat bez udání důvodů.  

 

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

 

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

nároku na slevu v rámci této akce, rozhoduje v konkrétních případech o účasti na této akci a/nebo 

o vzniku nároku na slevu s konečnou platností organizátor. Taková rozhodnutí jsou konečná a nelze 

se proti nim odvolat.  

 

 

 

 

 

 


