PRAVIDLÁ PRE ZÍSKANIE NAJVÝHODNEJŠEJ
PONUKY OD ZUNO (Pravidlá)
ZUNO vyhlasuje, že ak splníš Podmienky (tak ako sú definované nižšie), poskytne ti najlepšiu úrokovú sadzbu
k PÔŽIČKE, ktorú je možné na trhu získať (Najvýhodnejšia ponuka). V prípade, že ponuka od ZUNO nebude
najvýhodnejšia, ZUNO ti poskytne 50 € na tvoj ÚČET v ZUNO (Akcia).
ZUNO preto vydáva tieto Pravidlá podľa § 850 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších
predpisov (Občiansky zákonník). Len pre istotu, aby sme hovorili rovnakým jazykom: slová začínajúce sa veľkými
písmenami majú význam, aký im naši právnici pridelili vo Všeobecných obchodných podmienkach (VOP) a/alebo
Obchodných podmien-kach pre úverové produkty ZUNO (ÚOP) alebo uviedli v týchto Pravidlách.

Podmienky, ktoré musíš splniť pre získanie Najvýhodnejšej ponuky od ZUNO
•

ZUNO ti schválilo PÔŽIČKU (v zmysle ÚOP) od 2 001 € do 20 000 €, s dĺžkou jej splácania od 6 do 72
mesiacov a ešte si nepodpísal Zmluvu o PÔŽIČKE vo svojom Online bankingu

•

iná banka, pobočka zahraničnej banky alebo nebanková inštitúcia na území SR (Inštitúcia) ti schválila úver
(osobná pôžička, hotovostný úver, úver na auto, ktoré sú spotrebiteľským úverom podľa zákona č. 129/2010
Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov v znení neskorších právnych
predpisov bez zabezpečenia) s nižšou úrokovou sadzbou, ako je tvoja schválená PÔŽIČKA od ZUNO
najneskôr 15 dní od schválenia PÔŽIČKY od ZUNO si nám doručil na emailovú adresu najlepsiacena@zuno.sk:
o
zmluvu o úvere s nižšou úrokovou sadzbou, ako je tvoja schválená PÔŽIČKA od ZUNO, podpísanú
Inštitúciou s tvojimi identifikačnými údajmi, najmä menom, priezviskom, dátumom narodenia/rodným
číslom a adresou (Ponuka od Inštitúcie)
o tvoje Klientske číslo v ZUNO

•

Ponuka od Inštitúcie musí spĺňať:
o
o
o
o
o

o
o
o

o

Budeš v nej označený ako hlavný dlžník.
Nebola poskytnutá skôr ako 15 dní pred schválením tvojej PÔŽIČKY od ZUNO.
Nebola poskytnutá neskôr ako 15 dní po schválením tvojej PÔŽIČKY od ZUNO.
Nebola poskytnutá po podpísaní tvojej Zmluvy o PÔŽIČKE od ZUNO v Online bankingu.
Úver, ktorý je predmetom Ponuky od Inštitúcie, je poskytnutý na podobnú (i) sumu ako PÔŽIČKA (rozdiel
nie je viac ako 30 % z výšky PÔŽIČKY) a (ii) dobu splatnosti ako PÔŽIČKA od ZUNO (rozdiel nie je viac
ako 12 mesiacov).
Úroková sadzba úveru, ktorý je predmetom Ponuky od Inštitúcie, nie je podmienená ďalšími povinnými
produktmi a/alebo službami (napr. poistenie úveru, bežný účet za poplatok).
Úroková sadzba úveru, ktorý je predmetom Ponuky od Inštitúcie, nebola podmienená aktívnym
využívaním bežného účtu a/alebo nemožnosťou predčasne úplne alebo sčasti splatiť úver.
Úroková sadzba úveru, ktorý je predmetom Ponuky od Inštitúcie, nie je zvýhodnenou sadzbou len na
vopred stanovené obdobie trvania úveru, ktoré je kratšie ako celková doba splácania úveru, a nie je
viazaná na splnenie ďalších podmienok. Ak by podmienky podľa predchádzajúcej vety boli splnené,
ZUNO bude brať do úvahy úrokovú sadzbu, ktorá nie je naviazaná na splnenie ďalších podmienok a ktorá
je uvedená v Ponuke od Inštitúcie.
Nejde sa o zamestnanecký úver Inštitúcie
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(Podmienky).
V prípade, že nesplníš všetky Podmienky, nárok na Najlepšiu ponuku ti nevznikne.

Po splnení podmienok
Najneskôr do 5 pracovných dní od splnenia Podmienok, ťa ZUNO bude kontaktovať emailom a/alebo
prostredníctvom Kontaktného centra, aby ti oznámilo splnenie Podmienok. Následne ti tvoj návrh Zmluvy o PÔŽIČKE,
ktorý máš vo svojom Online bankingu ,upravíme tak, aby sme ti ponúkli Najvýhodnejšiu ponuku. Aby si skutočne získal
Najvýhodnejšiu ponuku, stačí už len podpísať Zmluvu o PÔŽIČKE.

Čo ak nedostaneš Najvýhodnejšiu ponuku?
ZUNO si vyhradzuje právo neposkytnúť ti Najvýhodnejšiu ponuku, a to ani v prípade, ak splníš Podmienky (napríklad
v prípade, že úroková sadzba úveru, ktorá je predmetom Ponuky od Inštitúcie, je nižšia ako minimálna úroková sadzba
zverejnená na internetovej stránke ZUNO). V takomto prípade ZUNO na tvoj ÚČET v EUR vyplatí 50 € najneskôr do 30
dní odo dňa doručenia tvojej Ponuky od Inštitúcie do ZUNO.

Čo môže ZUNO od teba ešte požadovať?
•

Tvoj doklad/doklady totožnosti, maj ho preto pripravený.

Čo ešte musíme povedať pre vylúčenie pochybností?
•

Akcia môže byť zo strany ZUNO kedykoľvek odvolaná, a to rovnakým spôsobom ako bola vyhlásená t.j.
zverejnením odvolania Akcie. ZUNO sa zaväzuje zverejniť odvolanie Akcie minimálne 30 pracovných dní
pred nadobudnutím účinnosti odvolania Akcie.

•

•

ZUNO má právo jednostranne meniť tieto Pravidlá, toto právo môže ZUNO uplatniť kedykoľvek pred uply nutím platnosti tejto Akcie. Zmenu Pravidiel ZUNO zverejní na svojej internetovej stránke a zmena sa stáva
účinná 5. dňom odo dňa zverejnenia.
Pravidlá môže ZUNO odvolať počas platnosti Akcie zo závažných dôvodov, najmä, avšak nielen, v prípade, že
okolnosti, z ktorých ZUNO vychádzalo pri vyhlásení Akcie, sa zmenili do tej miery, že od ZUNO nemožno
rozumne požadovať, aby poskytlo Najvýhodnejšiu ponuku. Takéto odvolanie ZUNO vykoná rovnakým
spôsobom, ako zverejnilo Pravidlá.

•

ZUNO si vyhradzuje právo vylúčiť ťa z Akcie, a to aj v prípade, že si splnil Podmienky , ak:
a) má dôvodné podozrenie, že si sa mohol dopustiť akéhokoľvek podvodu súvisiaceho s Akciou, zneužitia
Podmienok a/alebo, že si konal v rozpore s dobrými mravmi
b) má dôvodné podozrenie, že si splnil Podmienky ľstivým konaním, resp. konaním, ktoré by bolo možné
označiť ako podvodné
c) k splneniu Podmienok Akcie došlo v rozpore s VOP a/alebo UOP
V takomto prípade má ZUNO právo neposkytnúť ti Najlepšiu ponuku ani 50

€. V Bratislave dňa 16. 10. 2013

ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky
konajúca prostredníctvom
Meno: Oyvind Oanes
Funkcia: Vedúci pobočky zahraničnej banky

ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky
konajúca prostredníctvom
Meno: Judita Szombathyová
Funkcia: Prokurista
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