Pravidla akce „POJIŠTĚNÍ KOMPLEX ZDARMA s
dvojnásobným pojistným plněním – Jaro 2020“
Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná, jasná a závazná pravidla (dále jen „pravidla“) akce s
názvem „POJIŠTĚNÍ KOMPLEX ZDARMA s dvojnásobným pojistným plněním – JARO 2020“ (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 25.3. 2020 do 21.4.2020 (dále jen „doba konání akce“), s tím,
že poslední den akce je také posledním dnem, kdy je možno při uzavření Smlouvy o
spotřebitelském úvěru ze strany zákazníka s organizátorem (dále jen „Smlouva“) získat
benefity spojené s touto akcí. Smlouvu může zákazník uzavřít i po skončení akce, ale už
neobdrží benefity spojené s akcí.


Podmínkou pro vznik nároku na pojištění KOMPLEX zdarma s dvojnásobným pojistným plnění
(dále jen „pojištění“) podle těchto pravidel, je, že zákazník splňuje níže uvedené podmínky
vstupu do pojištění v době konání akce, uzavře novou Smlouvu o spotřebitelském úvěru s
organizátorem a současně od této Smlouvy o spotřebitelském úvěru v zákonné lhůtě 14 dnů
neodstoupí. Akce se koná na území České republiky.



Tuto akci nelze kombinovat s jinými akcemi ani slevami organizátora akce.

3. Účast na akci:
 Účastníkem akce je zákazník ve smyslu pravidel této akce, (dále jen „účastník akce“). Z akce
jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a jejich osoby blízké a obchodní zástupci
spolupracující se společností.
4. Vznik nároku na benefit ke Smlouvě o spotřebitelském úvěru:
 Vznik nároku na pojištění:

Nárok na benefit formou pojištění má každý nový zákazník, který v době konání
akce uzavře platnou a účinnou Smlouvu o spotřebitelském úvěru s pojištěním
KOMPLEX, a to v souladu se Skupinovou pojistnou smlouvou 400.023, tzn. splňuje
podmínky vstupu do pojištění dle Skupinové pojistné smlouvy 400.023. Pojistné
podmínky a další dokumenty jsou zákazníkům k dispozici na webových stránkách
organizátora akce: https://www.provident.cz/pujcky/dokumenty - Pojištění.
Přičemž zákazník od Smlouvy o spotřebitelském úvěru v zákonné lhůtě 14 dnů
neodstoupí.
Benefit formou pojištění se netýká zákazníků, kteří v době trvání akce uzavřou Smlouvu o
spotřebitelském úvěru na produkt START.



Novým zákazníkem se rozumí osoba, která:

-uzavřela s organizátorem v době trvání akce platnou a účinnou Smlouvu o spotřebitelském
úvěru včetně pojištění
-nežije na stejné adrese (číslo bytu, jedna bytová jednotka) s obchodním zástupcem
spolupracujícím se společností či zaměstnancem organizátora,
-není zaměstnancem organizátora ani jeho obchodním zástupcem či jeho osobou blízkou,

5. Vznik nároku na dvojnásobné pojistné plnění a oznámení pojistné události
 Garanci dvojnásobného pojistného plnění mají všichni účastníci akce a to u všech schválených
pojistných událostí, ke kterým dojde v období (maximálně) 6 měsíců od vstupu daného účastníka
akce do pojištění Komplex.
 V případě, že klient bude chtít z tohoto pojištění uplatnit nárok na pojistné plnění, nahlásí ho přímo
poskytovateli produktu pojištění a to pojišťovně MetLife.
K uplatnění práva je nutno vyplnit pojistné hlášení:
na formuláři, který je dostupný na webových stránkách www.metlife.cz a doložit potřebné
dokumenty. Podrobnosti je možné získat na telefonním čísle +420 227 111 000, emailu:
info@metlife.cz nebo webové stránce:www.metlife.cz.
Pojištěný je povinen pravdivě zodpovědět dotazy pojišťovny MetLife týkající se pojistné
události, v opačném případě může dojít až k odmítnutí pojistného plnění.
6. Mechanismus akce:
 Organizátor zpracuje žádost kandidáta o spotřebitelský úvěr standardním způsobem a
kandidátovi poskytne spotřebitelský úvěr a pojištění v případě řádného splnění všech
stanovených podmínek.
7. Ostatní ujednání:








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 pojištění v rámci této akce či ohledně dvojnásobného pojistného plnění,
rozhoduje v konkrétních případech o účasti na této akci a/nebo o vzniku nároku dvojnásobné
plnění vždy zaměstnanec organizátora na pozici „Marketingový ředitel“ a to ve spolupráci
s pojišťovnou MetLife.
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 a vstupu do pojištění, 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 23. 3. 2020

……………………………………………..

……………………………………………..
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