
Navštívte náš stánok  alebo volajte 0850 333 888

Za riadne splácanie naozaj 

garantujeme nižší úrok,
než je bankový priemer

Tesco PÔŽIČKA

Tiež sa chcete staviť?



tné vyhlásenie
Vy  zamestnáva .

Týmto potvrdzujeme, že náš zamestnanec pán/pani:   

 1.  Priezvisko a meno

 2.  Rodné o

 3.  Trvalé bydlisko – ulica, . p.

SP  .5   otseM  .4 

 6.  Rodinný stav

 7.  tý mes za posledné 

 9.  

 10.  

olsí – nófeleT  .21   .11 

 13.  
  zamestnaný/-á od (mesiac, rok)

 14.  

 15.  

 aetavántsemaz ucputsáz sipdop a aktaieP   mutáD  

 16.  Pracovný pomer je uzatvorený na čas určitý itý 

Klient vyhlasuje, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé.
Klientovi nevzniká automaticky nárok na uzatvorenie zmluvy, nejde o   

atneilk sipdoP   mutáD  

 slobodný/slobodná ženatý/vydatá  vdovec/vdova  rozvedený/rozvedená  druh/druž ka

 17.  Uk enie pracovného pomeru ku d u

       8.  

zrážky na základe 
súdneho rozhodnutia

splátky 
 yk ážrz éniykižôp étuntyksop an

€ € €

Potvrdzujeme, že pracovník nie je v skúšobnej lehote a nie je s ním vedené konanie o uko ní pracovného pomeru. 

Platnos otvrdenia je 30 dní odo  potvrdenia zamestnáva m.
Zamestnávat súhlasí s poskytnutím informácií v prípade overovania zamestnanca.
Poskytovat om naFi n ných služieb je Home Credit Slovakia, a. s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany,
I zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka .: 10130/T. 
Infolinka: 0850 003 777.

3 mesiace bez prídavkov na deti

Potvrdenie o výške príjmov
Tento doklad nepotrebujete, ak je vaša mesacná výplata od zamestnávatela zrejmá
z výpisu z vášho bankového úctu.

Výhody našej pôžičky
✓✓ za✓riadne✓splácanie✓vám✓garantujeme✓nižšiu✓úrokovú✓
sadzbu,✓než✓je✓bankový✓priemer
✓✓ bez✓ poplatkov✓ za✓ vybavenie✓ pôžičky,✓ vedenie✓ účtu✓
i za✓predčasné✓splatenie
✓✓ vyplatenie✓ pôžičky✓ na✓ bežný✓ účet✓ alebo✓ poštovou✓
poukážkou
✓✓ navyše✓ získate✓bonus✓30✓Clubcard✓bodov✓mesačne✓
za✓každú✓riadne✓uhradenú✓splátku
✓✓ pôžičky✓od✓800✓€✓až✓do✓16✓000✓€

Možnosti vybavenia
✓✓ osobne✓ v  obchodoch✓ Tesco✓ v  stánku✓ Finančných✓
služieb
✓✓ telefonicky✓na✓linke✓0850✓333✓888
✓✓ online✓na✓www.TescoPozicka.sk

Vybavenie v 3 krokoch
1.✓ Pri✓ osobnom✓ vybavení✓ a  výplate✓ na✓ bežný✓ účet✓ vám✓
postačí✓ iba✓ občiansky preukaz.✓ Pri✓ telefonickom✓
alebo✓ online✓ vybavení✓ si✓ pripravte✓ aj✓ druhý✓ doklad✓
totožnosti✓ (vodičský✓ preukaz,✓ cestovný✓ pas,✓ zbrojný✓
preukaz✓alebo✓rodný✓list).

2.✓Nachystajte✓ si✓ aktuálny✓ výpis z  bankového účtu.✓
V prípade,✓že✓z neho✓nie✓je✓zrejmý✓váš✓príjem,✓pripravte✓
si✓ iné✓ potvrdenie o  svojich príjmoch✓ (potvrdenie✓
o  výške✓ príjmov✓ od✓ zamestnávateľa,✓ daňové✓
priznanie,✓dôchodkový✓výmer✓a pod.).

3.✓Schválenie✓zmluvy✓pri✓osobnom✓vybavovaní✓prebehne✓
na✓počkanie.

chcete vedieť viac? 
Pýtajte✓sa✓v stánku✓Tesco✓Finančné✓služby✓vo✓vybraných✓
predajniach✓alebo✓navštívte✓našu✓stránku✓✓
www.TescoPozicka.sk,✓prípadne✓volajte✓0850 333 888.

Poskytovateľom✓Tesco✓Finančných✓služieb✓je✓Home✓Credit✓
Slovakia,✓a.✓s.✓Zoznam✓vybraných✓predajní✓nájdete✓na✓
www.TescoPozicka.sk.

Pri všetkých pôžičkách vám za riadne splá-
canie garantujeme nižší úrok, než je bankový 
priemer. Vyberte si:

Reprezentatívny✓ príklad:✓ Pri✓ výške✓ pôžičky✓ 4✓ 000✓ €,✓ výške✓ splátky✓
79✓€,✓počte✓splátok✓84✓a lehote✓splatnosti✓15.✓2.✓2023✓je✓úrok✓15,70 %✓
p.✓a.,✓RPMN✓17,0 %,✓celková✓suma✓splatná✓spotrebiteľom✓je✓6✓636✓€.✓
Splátka✓nezahŕňa✓poplatky✓za✓voliteľné✓doplnkové✓služby.✓Pri✓ riad-
nom✓splácaní✓vám✓bude✓časť✓úroku✓vrátená✓späť✓v súlade✓s podmien-
kami✓akcie.✓Vďaka tomuto úroku bude výsledná úroková sadzba 
nižšia než 11,41 % (hodnota vyhlásená NBs pri spotrebiteľských 
úveroch za 10/2015 pre úvery s dĺžkou splácania 5 a viac rokov).✓
Uvedené✓hodnoty✓sú✓počítané✓pri✓dátume✓poskytnutia✓úveru✓15.✓2.✓
2016✓a splátke✓vždy✓k 15.✓dňu✓v mesiaci✓počínajúc✓15.✓3.✓2016.✓Každá✓
žiadosť✓o úver✓je✓posudzovaná✓individuálne✓a môže✓sa✓od✓prezento-
vanej✓líšiť.
Pri  schvaľovaní✓ úveru✓ môžu✓ byť✓ získané✓ informácie✓ z  úverových✓
registrov✓ združenia✓ SOLUS,✓ Nebankového✓ registra✓ klientskych✓
informácií,✓ Spoločného✓ registra✓ bankových✓ informácií✓ a  Registra✓
spotrebiteľských✓ úverov✓ združenia✓ SOLUS.✓ Viac  informácií✓ vrá-
tane✓ informácií✓ o  úverových✓ registroch✓ nájdete✓ na  www.solus.sk,✓
www.nbcb.sk,✓www.sbcb.sk✓a www.tesco.sk/fs.✓Ponuka✓nie✓je✓verej-
ný✓prísľub✓a platí✓do✓29.✓2.✓2016✓pri✓splnení✓podmienok✓Home✓Credit✓
Slovakia,  a.✓ s.,✓ Teplická 7434/147,✓ 921✓22✓Piešťany,✓ IČO: 36234176,✓
ktorý✓ je✓ poskytovateľom✓ Finančných✓ služieb✓ a  prevádzkovateľom✓
osobných✓údajov.✓Sprostredkovateľom✓je✓Crystal✓Call,✓a.✓s.,✓Hálkova✓
1/A,✓831✓03✓Bratislava,✓IČO:✓35880805.

PÔŽIČKA 
NA 84 MesIAcoV

MesAČNÁ
sPLÁTKA

ceLKoM  
VÁM VrÁTIMe

1 800 € 37 € 514,36 €

3 000 € 59 € 627,76 €

4 000 € 79 € 865,76 €

6 000 € 119 € 1 341,48 €

+2 520bodov clubcard

+2 520bodov clubcard

+2 520bodov clubcard

+2 520bodov clubcard


