PODMÍNKY MARKETINGOVÉ KAMPANĚ
PRESTO S ODMĚNOU AŽ 10 000 Kč
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové kampaně PRESTO s odměnou až 10 000 Kč (dále jen „Kampaň“). Tento
dokument je jediný, který upravuje podmínky této kampaně. Ty mohou být změněny pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Banka
si vyhrazuje právo tyto podmínky v období trvání Kampaně jednostranně měnit.
1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR
Pořadatelem a organizátorem Kampaně je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 –
Michle, IČO 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen „Banka“, „Pořadatel“
nebo „UniCredit Bank“).
2. POJMY
Doba trvání – Kampaň probíhá v období od 18. 10. 2021 do 15. 1. 2022. Banka si vyhrazuje právo Kampaň prodloužit anebo ji předčasně ukončit.
Informaci o změně Doby trvání uveřejní na stránkách https://www.unicreditbank.cz/cs/obcane/uvery/refinancovani/prevedeni-uveru.html.
Účastník Kampaně, Kampaňový klient – fyzická osoba starší 18 let, s výjimkou Zaměstnance Banky a všech zaměstnanců a pracovníků
franšíz, která si v Době trvání Kampaně sjedná libovolný typ PRESTO Půjčky. Účastníkem Kampaně je každý, kdo splní všechny podmínky
stanovené v tomto dokumentu. Kampaňový klient bude do Kampaně zařazen automaticky.
Franšízy – všichni franšízanti s platnou smlouvou o spolupráci s Bankou a všichni jejich zaměstnanci a pracovníci schválení Bankou k výkonu
práce ve franšízové pobočce.
Běžný účet – platební účet určený pro fyzické osoby vedený Bankou.
Zaměstnanec Banky – každá fyzická osoba, která je ke dni začátku Kampaně v pracovněprávním poměru s UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s., včetně osob mimo evidenční stav (např. osoby na mateřské a rodičovské dovolené), dále zaměstnanci společností UniCredit
Services S.C.p.A. organizační složka, UniCredit Leasing CZ, a.s., UniCredit Fleet Management, s.r.o., UniCredit Factoring Czech Republic and
Slovakia, a.s., a UniCredit Pojišťovací makléřská spol. s r.o.
Odměna – odměna ve formě vyplacení částky na Běžný účet klienta ve výši 1 000 Kč za každých načerpaných 100 000 Kč PRESTO Půjčky během
trvání kampaně.
3. ODMĚNA, ZPŮSOB, TERMÍNY A PODMÍNKY PŘIZNÁNÍ
Odměna bude vyplacena na Běžný účet klienta nejpozději na konci měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla PRESTO Půjčka načerpána.
Nárok na Odměnu zaniká v případě, že klient odstoupí od úvěru ve lhůtě 14 dní nebo do výplaty Odměny dojde k předčasnému splacení nebo je
klient v době výplaty Odměny v prodlení se splácením úvěru.
Příklady výše odměny a jejího vyplacení:

• Klient si sjedná PRESTO Půjčku na cokoliv ve výši 230 000 Kč, kterou načerpá v listopadu. Odměna ve výši 2 000 Kč bude klientovi vyplacena
na účet na konci prosince.

• Odměna v případě refinancování: peníze, jež si klient půjčuje na refinancování úvěrů, které Banka poskytla už dříve, se do výpočtu nároku na
Odměnu nezapočítají.

Nárok na Odměnu pro klienta vznikne i v případě zprostředkování sjednání PRESTO Půjčky přes třetí stranu. Odměna se vztahuje na PRESTO
Půjčky poskytnuté (načerpané) v období od 18. 10. 2021 do 15. 1. 2022.
4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kampaňový klient bere na vědomí, že poskytnuté informace bude Pořadatel (jako správce) zpracovávat v souladu s obecným nařízením o ochraně
osobních údajů č. 679/2016 v platném znění za účelem vyhodnocení Kampaně, informování účastníka o výplatě Odměny za sjednanou PRESTO
Půjčku a zaslání této odměny. Doba zpracování údajů pro účely spojené s Kampaní je jeden rok od ukončení Kampaně.
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5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Jakýkoliv souběh jednotlivých Odměn v rámci této kampaně je možný. Kampaň není možné kombinovat
s ostatními kampaněmi od UniCredit Bank. Podmínky Kampaně jsou přístupné na internetových stránkách
https://www.unicreditbank.cz/cs/obcane/uvery/refinancovani/prevedeni-uveru.html. Jakékoliv případné změny podmínek Kampaně budou
zveřejněny na těchto internetových stránkách.

Platnost podmínek je shodná s Dobou trvání této kampaně.

V Praze dne 13. 12. 2021.
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