
   

                      
 
 
 

 

 

Pravidla promo akce „Velký výprodej půjček 2021“  
 

Účelem tohoto dokumentu je stanovení pravidel promo akce s názvem „Velký výprodej půjček 2021“ (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 15. 9. 2021 do 28. 9. 2021 včetně (dále jen „doba konání akce“) na území České 

republiky.  

 

3. Pravidla  

a. Účastníkem akce je Nový zákazník, který je definován jako zákazník, který nemá u organizátora žádnou 

aktivní Smlouvu a v případě, pokud Smlouvu u organizátora již měl, uplynulo od jejího doplacení 

minimálně 6 měsíců   

b. Nový zákazník, který v době konání akce uzavře s organizátorem akce platnou Smlouvu o 

spotřebitelském úvěru (dále jen „Smlouva“) na částku nižší než 25 000 Kč včetně s  délkou splatnosti 

pouze 12 měsíců nebo 45 a 52 týdnů včetně, získává slevu 50% z ceny spotřebitelského úvěru. Akce 

neplatí pro půjčky uzavřené přes online platformu www.cretitea.cz a Půjčku 10+1. 

c. Nový zákazník, který v době konání akce uzavře s organizátorem akce platnou Smlouvu o 

spotřebitelském úvěru (dále jen „Smlouva“) na částku vyšší než 25 000 Kč nebo se splatností delší než 

12 měsíců, získává slevu 20% z ceny spotřebitelského úvěru. Akce neplatí pro půjčky uzavřené přes 

online platformu www.cretitea.cz a Půjčku 10+1. 

d. Sleva je počítána z celkového Poplatku za spotřebitelský úvěr, který se skládá z  úroku a z poplatku za 

zpracování. Tato sleva je uplatněna také v případě půjčky Provident s  balíčkem Plus, na samostatnou 

doplňkovou službu balíček Plus se ale nevztahuje. 

e. Sleva se nevztahuje na doplňkovou volitelnou službu pojištění KOMPLEX, pokud je tato služba 

zákazníkem zvolena. 

 

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

 

5. Účastník není oprávněn požadovat slevu v jiné výši, než jakou stanoví organizátor.  

 

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

odvolat bez udání důvodů.  

 

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

 

http://www.cretitea.cz/
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8. Vyskytnou-l i  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.  
 

9. Poskytnutí půjčky je podmíněno řádným posouzením úvěruschopnosti zákazníka. Na půjčku nevzniká 
automaticky nárok. 

 

V Praze, dne 14. 9. 2021 

 


