
 

Voucher pre získanie bonusu bodov Clubcard za riadne splácanie úveru 

Klient/ka  Adam Novák uzavrel/a úverovú zmluvu číslo 1234567890 
 a je držiteľom vernostnej karty Clubcard číslo: 

* 

 Nárok na bonus: 

3 000 bodov jednorazovo 

100 bodov za každú splátku 

 
 

 

 

 
 

Podmienky pre získanie bonusu Clubcard bodov na úverovej zmluve číslo             za riadne splácanie 

1) Klient na základe telefonátu, alebo žiadosti na internete, alebo žiadosti
1
 na stánke TESCO Finančné služby 

uzavrie úverovú zmluvu so spoločnosťou Home Credit Slovakia a.s. (ďalej len Spoločnosť). 

2) Klientovi vzniká nárok na pripísanie Clubcard bodov (ďalej len „bonus“) za predpokladu, že splácal a spláca 
všetky svoje záväzky voči Spoločnosti z poskytnutých úverov riadne a včas a že úver bude Spoločnosti hradený 
podľa dohodnutého splátkového kalendára.  

3) V prípade, že klient spĺňa podmienky podľa bodu 2, potom vzniká klientovi nárok na výplatu bonusu, ktorého 
výška je stanovená nasledujúcim spôsobom: 

 po prvých troch splátkach uhradených riadne a včas podľa aktuálneho splátkového kalendára vzniká 
klientovi nárok na výplatu bonusu, ktorého výška je stanovená na 3 000 bodov a ďalej, 

 za každú splátku uhradenú riadne a včas podľa aktuálneho splátkového kalendára vzniká klientovi 
nárok na výplatu bonusu, ktorého výška je stanovená na 100 bodov, pričom tento bonus bude 
klientovi vyplácaný postupne v priebehu splácania úveru s tým, že Spoločnosť vždy každý mesiac 
splácania úveru vyhodnotí splnenie podmienok pre výplatu bonusu. 

4) Výplata bonusu bude realizovaná pripísaním k dobru bodového účtu Clubcard, a to do konca nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca. 

5) Spoločnosť nie je povinná bonus poskytnúť, ak klient uviedol v žiadosti o úver nepravdivé údaje, ak 
v priebehu trvania zmluvného vzťahu svoju vernostnú Clubcard kartu zruší alebo zmení číslo vernostnej karty 
Clubcard a neoznámi to Spoločnosti. Nárok na výplatu bonusu nevznikne ani v prípade, ak klient nezašle 
naskenovanú Clubcard kartu s čitateľným číslom. 

6) Spoločnosť je oprávnená na základe vlastného uváženia bonus poskytnúť aj v prípade, že klient nesplní 
niektorú podmienku pre jej poskytnutie. 
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* ZMENA ČÍSLA VERNOSTNEJ KARTY CLUBCARD JE 
   MOŽNÁ NA ZÁKLADE ZASLANEJ PÍSOMNEJ ALEBO  
   E-MAILOVEJ ŽIADOSTI NA ADRESU SPOLOČNOSTI. 

PRIESTOR PRE PRILOŽENIE KARTY CLUBCARD 

a) Priložte číslom nahor. 

b) Urobte kópiu voucheru. 

c) Zašlite kópiu na adresu spoločnosti alebo 
    na e-mail kompletizacia@homecredit.sk. 
 
Nezabudnite prosím poslať kópiu platnej vernostnej kartičky 
Clubcard, aby Váš bonus mohol byť pripísaný už nasledujúci 
mesiac. V opačnom prípade Vám nárok na výplatu bonusu 
nevznikne. Uvedené platí aj pre prípad zrušenia či zmeny čísla 
vernostnej karty Clubcard po dobu trvania zmluvy. 

 


