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DŇA V KALENDÁRNOM MESIACI
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o Súhlas so spracovaním
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D
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Poštovým poukazom

údajov pre overenie bonity v úverových registroch

zaškrtnutím hore uvedeného políčka súhlasím, aby Spoločnosť spracovala, poskytla a sprístupnila moje osobné údaje získané Spoločnosťou v priebehu rokovania o uzavretí tohto obchodu,
a v prípade uzatvorenia úverovej zmluvy (ďalej len" Zmluva") spracúvala, poskytovala a sprístupňovala moje osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v Zmluve, údajov týkajúcich sa mojich
záväzkových vzťahov vyplývajúcich zo Zmluvy medzi mnou a Spoločnosťou a údajovoplnení mojich záväzkov vyplývajúcich z týchto vzťahov za účelom uvedeným v Informácii uvedenej v Informačnom memorande o spracúvaní osobných údajov (dalej len .Jnformäcia") prevádzkovatel'ovi Nebankového registra klientskych informácií, Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie
právnických osôb, IČO:42 053 404, so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava.
Súčasne udel'ujem prevádzkovatel'ovi Nebankového registra klientskych informácií (ďalej len "NRKI"), subjektu Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO:42 053
404, sídlom Mlynské nivy 14, 82109 Bratislava-Staré Mesto (dalej len "NBCB") súhlas, aby prostredníctvom prevádzkovatel'a Spoločného registra bankových informácií (dalej len "SRBI"), spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO:35 869 810, so sídlom Mlynské nivy 14, 82109 Bratislava-Staré Mesto (ďalej len "SBCB"), poskytol užívatel'om SRBIvšetky údaje o uzatváranej
zmluve, vrátane údajov získaných Spoločnosťou v priebehu rokovania o uzavretí tejto zmluvy a v prípade uzatvorenia zmluvy (ďalej len "Zmluva") všetky údaje o uzavretej Zmluve a zabezpečení,
údaje o mojej bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti za účelom uvedeným v Informácii uvedenej v Informačnom memorande o spracúvaní osobných údajov.
Môj súhlas udel'ujem na dobu 5 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu, a v prípade uzatvorenia Zmluvy na dobu trvania Zmluvy a 5 rokov od zániku všetkých mojich záväzkov voči Spoločnosti
vyplývajúcich zo Zmluvy.
Zároveň týmto udeluiern SBCBv zmysle § 91 ods. 1 Zákona o bankách súhlas, aby v súlade s § 92a Zákona o bankách boli Spoločnosti prostredníctvom NBCBposkytnuté všetky a akékoľvek údaje
o mojej bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti z informačného systému SRBI,na účely uvedené v Informácii. Môj súhlas udel'ujem na dobu stanovenú v Zákone o bankách.
Udelenie súhlasu je dobrovol'né, súhlas je možné kedykol'vek odvolať a jeho neudelenie nemá vplyv na poskytnutie produktu.
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INFORMAČNÉ MEMORANDUM o spracúvaní osobných údajov
1. Všeobecné informácie
Našaspoločnosť má celý rad zákonných povinností, pre plnenie ktorých je nevyhnutné spracovávaťVašeosobné údaje. Ak by sme tak nerobili, dopustili by sme sa porušenia zákona, preto v takýchto prípadoch nie je možné spracovanie Vašich osobných
údajov z Vašej strany akokolvek ovplyvniť. Jedná sa najmä o spracovanie osobných
údajov na účely Vašej identifikácie a kontroly, ktorá má slúžiť na zabránenie zneužívaniu finančného systému na pranie príjmov z trestnej činnosti, dalej overenie Vašej
úveruschopnosti a platobnej morálky a v neposlednom rade aj na účely povinnej
archivácie niektorých dokumentov. Vaše osobné údaje spracovávame tiež na účely
plnenia povinností, vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli a tiež pre
ochranu našich oprávnených záujmov. Okrem toho spracovávame tiež osobné údaje,
ku spracovaniu ktorých ste nám dali súhlas.
Našaspoločnosť vystupuje pri spracúvaní niektorých Vašich osobných údajov, ktoré
od Vászískala, k naplneniu jedného alebo viacerých účelov, ako tzv. prevádzkovate!'
osobných údajov. Našekontaktné údaje sú:
Home Credit Slovakia a. s.
IČO: 36234 776
Sídlo: Teplická 7434/747,92722 Piešťany
e-mail: posta@homecredit.sk

neplatných dokladov, Centrálny register exekúcií, databáza Bisnode Arachné pod.)
a z ďalších verejných zdrojov.
Tretie osoby - je našou zákonnou povinnosťou overovať Vašu bonitu, platobnú
disciplínu a dôveryhodnosť. Aby sme to urobili čo najlepšie, využívame k tomu napr.
údaje z úverových registrov ako je Nebankový register klientskych informácií (ďalej
len ako "NRKI") a Spoločný register bankových informácií (dalej len "SRBI"). V odôvodnených prípadoch môžeme kontaktovaťVášho zamestnávateľa na účely overenia
informácií týkajúcich saVášhozamestnania.
Interné zdroje - Vašeosobné údaje môžu vznikať priamo v našej spoločnosti, a to
tak používaním našich služieb, ako aj našou internou činnosťou (napr. rating klienta).

4. Ste povinný nám osobné údaje odovzdávať?

Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov spoločnosti:
dpo@homecredit.sk

Údaje, o ktoré Vás žiadame, naozaj nevyhnutne potrebujeme, pretože nám zber
týchto údajov ukladá zákon (napr. rodné číslo na účely identifikácie) alebo sú potrebné pre plnenie zmluvy (napr. Vaše kontaktné údaje) alebo pre ochranu našich
oprávnených záujmov (napr. niektoré informácie o Vašej bonite a dôveryhodnosti).
Ak nám takéto údaje neposkytnete, nemôžeme Vám príslušný produkt, službu alebo iné plnenie, pri ktorom od Vásosobný údaj vyžadujeme, poskytnúť. V niektorých
prípadoch od Vás môžeme žiadať udelenie súhlasu so spracovaním údajov na určitý
účel spracovania. Taký súhlas je vždy dobrovol'ný a jeho neposkytnutie nijako neobmedzuje prístup k našej službe alebo produktu. Udelený súhlas je možné kedykolvek
odvolať.

2. Aké osobné údaje spracúvame?

5. Prečo a ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Identifikačné údaje - osobné údaje slúžiace k Vašejjednoznačnej a nezarnenitelnej identifikácii, najmä meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo
a kópia preukazu totožnosti, podpis atď.
Kontaktné údaje - osobné údaje umožňujúce nám kontakt s Vami, najmä Vami
uvedená kontaktná adresa,číslotelefónu, e-mailová adresaa iné podobné informácie.
Produktové údaje - osobné údaje o využívaní našich služieb, napríklad výška úveru, číslo platobnej karty, úroková sadzba, RPMN,číslo bankového účtu, údaje o príjmoch a výdavkoch, údaje o splátkach a ich splácanie, číslo zmluvy, výška čerpania.
Komunikačné údaje - komunikácia sVami vytvára celý rad osobných údajov, napríklad informácie o našom vzájomnom kontakte a obsahu komunikácie, záznamy
hovorov a e-mailových správ, údaje z používania našich internetových stránok a aplikácií, Vašepripomienky, žiadosti a priania. SúčasneVásinformujeme o tom, že všetky telefónne hovory zaznamenávame z dôvodu preukázania obsahu hovoru a tiež za
účelom skvalitnenia našich postupov. Ak si neželáte, aby bol Váš hovor nahrávaný,
využite prosím iný komunikačný kanál.
Profilové údaje - sú údaje vypovedajúce o klientovi, napríklad sociálno-demografické charakteristiky (vek, pohlavie, rodinný stav, adresa zamestnávatela, počet
detí, informácie o bývaní a domácnosti, príjmy a výdavky, pracovné zaradenie a skúsenosti, vzdelanie), údaje vypovedajúce o Vašej bonite a dôveryhodnosti (platobná
morálka, úverová história, výpisy z účtu, úverový rating). Zbierame aj informácie
o tom, z akých zariadení k našim službám pristupujete elektronickou cestou. To nám
pomáha k zlepšeniu našich služieb a Vášho užívate!'ského komfortu, rovnako ako
k zvyšovaniu bezpečnosti. Medzi tieto údaje patria lP adresa, informácie o prehliadači a hardvére zariadenia. Zároveň v tomto smere dochádza k ukladaniu tzv. cookies
do Vášhozariadenia.

3. Z akých zdrojov máme Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje získavame z rôznych zdrojov, vždy len vtedy, ak na to máme
oprávnenie. Základným zdrojom údajov o Vás ste samozrejme Vy osobne. Medzi
údaje pochádzajúce od Vás zaraďujeme napríklad tie, ktoré ste nám oznámili napr.
v rámci jednania o uzavretí zmluvy, pri servisnej komunikácii, pri vybavovaní Vašich
požiadaviek. V niektorých situáciách (napr. pri overovaní úveruschopnosti) nám údaje od Vásnestačia a musíme ich zisťovať aj z iných zdrojov, ktorými sú verejné zdroje
a tretie osoby. Údaje o Vástiež získavame vlastnou činnosťou, a to spracovaním a vyhodnocovaním Vašichosobných údajov.
V_erejnézdroje - jedná sa o údaje z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (napr. obchodný register, živnostenský register, kataster nehnutel'ností, register úpadcov, databáza Ministerstva vnútra Slovenskej republiky obsahujúca zoznam

5.1 Účely spracovania
Vaše osobné údaje spracovávame z mnohých dôvodov. Každé spracovanie pritom
musí maťsvoj právny základ. Toznamená, že musí byťzaložené buďna Vašom súhlase alebo musí byť nevyhnutné pre
1.jednanie o uzavretí zmluvy alebo na plnenie zmluvy;
2. splnenie právnej povinnosti (napr. archivačná povinnosť, alebo povinnosť hodno
tiť úverovú bonitu) alebo
3. ochranu nášho oprávneného záujmu.
Ďalej vám ukážeme, na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a čo je právnym
základom pre takéto spracovanie:
Uzavretie a plnenie zmluvy
Pre uzavretie zmluvy, resp. pre plnenie úverovej zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli,
je nevyhnutné spracovávať niektoré Vaše osobné údaje, napr. identifikačné údaje,
kontaktné údaje. Osobné údaje sú potrebné najmä na to, aby bolo možné obchod
uskutočniť bez neprimeraných právnych rizík, vrátane rokovania o uzavretí alebo
zmene zmluvy s Vami. V prípade, že s nami uzavriete niektorú zo zmlúv o online
aplikácii, Vašeosobné údaje spracovávame aj pre uzatvorenie a plnenie tejto zmluvy.
V prípade, že s nami uzavriete zmluvu o revolvingovom úvere, môže byť tento úver
spojený s poskytovaním vernostného programu. V takom prípade spracovávame pri
plnení zmluvy Vaše osobné údaje aj pre potreby zabezpečenia poskytovania výhod
z programu plynúcich. Pre funkčnosť programu môže byť nevyhnutné zdielanie Vašich údajov medzi našou spoločnosťou a našimi partnermi zapojenými do vernostnej
siete, prípadne našimi cobrandovými partnermi vernostného programu. Kompletný
zoznam partnerova cobrandových partnerov, zapojených do vernostnej siete, nájdete na webovej stránke www.homecredit.sk v záložke"Ochrana osobných údajov".
Aby sme Vás informovali o najnovších ponukách súvisiacich s čerpaním úveru a využívaní vernostnej siete, môžeme Vám zasielať spolu s výpisom z účtu informačné
letáky o ponukách produktov týchto spoločností.
Overovanie Vašej bonity
Z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti sme povinní pred poskytnutím úveru riadne preveriť Vašu bonitu. Za týmto účelom spolupracujeme s registrami klientskych
informácií NRKI a SRBI. Podrobné informácie o spracovaní v úverových registroch
nájdete v časti 5.3 tohto dokumentu.
Naším oprávneným záujmom je tiež overovať Vaše údaje v ďalších registroch, ktoré
sú verejne dostupné.

,.-.
Zhodnotenie úverového rizika
Naš_ímoprávneným záujmom sú činnosti potrebné na zhodnotenie výšky úverového
rizika spoločnosti, napr. overenie žiadatel'a o službu s našimi internými záznamami,
detekcia a vyšetrovanie podvodu, vedenie zoznamu osôb s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, zoznamu odcudzených občianskych preukazov a i.
V rámci tejto činnosti môže dochádzať tiež k overeniu Vašich údajov vo verejne prístupných registroch.
V prípade, že k našim službám pristupujete online formou, beriete na vedomie, že
na posúdenie úverového rizika môžeme spracovávať niektoré online údaje týkajúce
sa Vášho správania na našich webových stránkach, príp. informácie o tom, z akých
zarladení k našim službám pristupujete elektronickou cestou. Medzi tieto údaje patrí
lP adresa, informácie o prehliadači a hardvére zariadenia. Zároveň v tomto ohl'ade
dochádza k ukladaniu tzv. cookies do Vášho zariadenia.
Klientska administratíva
Naším cielom je Váš dobrý pocit a pohodlie pri využívaní našich služieb a komunikácii s nami. Pre vybavenie Vašej požiadavky alebo sťažnosti je naším oprávneným
záujmom spracovávať ta ké Vaše osobné údaje, ktoré sú na to nevyhnutné.
Ochrana práva právom chránených záujmov
Naším oprávneným záujmom je po nevyhnutnú dobu uchovávať údaje, ktoré môžu
byťv budúcnosti použité s ciel'om preukázania našich nárokov v súdnych a iných konaniach alebo v konaní pred dozorovým orgánom. Tieto údaje držíme len po nevyhnutnú dobu, ktorou je uplynutie príslušných premlčacích dôb.
V prípade, že nebudete riadne a včas hradiť predpísané splátky úveru, môžeme Vaše
údaje poskytnúť advokátskej kancelárii alebo inkasnej agentúre s cielom vymoženia
našej pohl'adávky.
Naším oprávneným záujmom je postupovať pohl'adávky na tretie osoby alebo realizovať iné formy ich prevodu alebo prechodu. V rámci týchto aktivít dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov a ich zdiel'aniu s tretími osobami.
V prípade, že sa rozhodnete podpísať úverovú zmluvu biometrickým spôsobom, beriete na vedomie, žeVášpodpis môžeme s právnym titulom určenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov použiť na účely Vašej identifikácie (napr. pre vyhotovenie
znaleckého posudku súdnym znalcom).
Analýza dát
Naším oprávneným záujmom je spracovanie analýz, štatistík, reportov a uskutočňovanie výskumov s cielom rozvíjať naše služby. K tomu je niekedy nutné použiť
Vaše osobné údaje. Stýmto cielom uskutočňujeme tiež prieskumy Vašej spokojnosti
s našimi službami alebo testovanie integrity našich systémov a odolnosti voči neoprávneným zásahom. V prípade, že navštívite naše webové stránky, môžeme Vaše
správanie vonline prostredí vyhodnocovať za účelom analýzy a štatistiky.
Opatrenia proti praniu špinavých peňazí
Zákon nám ukladá pred poskytnutím služby riadne identifikovať a overiť klienta.
V priebehu zmluvného vzťahu sme potom povinní kontrolovaťklientske platby.
Marketingové oslovovanie
Naším oprávneným záujmom je ponúkať našim existujúcim klientom naše vlastné
produkty a služby. Za týmto účelom Vám môžeme zasielať e-mailové správy, listy,
SMS, newsletre, rovnako ako Vám telefonovať. V prípade, že náš zmluvný vzťah
skončí, môžeme Vás takto oslovovať ešte po dobu 2 rokov po skončení zmluvy. Aby
sme Vám ušili ponuku na mieru, spracovávame pri vytvorení ponuky aj údaje o Vašej
bonite. V rámci marketingového oslovovania vykonávame marketingové výskumy,
analýzy, klientske súťaže, prieskumy spokojnosti a podobné aktivity, z ktorých vyplýva Váš názor na naše služby.
Ak si neželáte byť akokolvek oslovovaní alebo Vám prekáža určitá forma komunikácie, dajte nám prosím vedieť a ponuky nebudete naďalej dostávať.
Archívna správa
Našou zákonnou povinnosťou (napríklad v oblasti daní a účtovníctva) je viesť listinný, rovnako ako elektronický, archív dokumentov.
5.2 Profilovanie a automatizované rozhodovanie
Profilovaním sa rozumie automatizované spracovanie osobných údajov slúžiacich na
posúdenie vlastností alebo preferencií fyzickej osoby.
Profilovanie pre posúdenie úverového rizika - naším oprávneným záujmom
je rozhodovanie na základe profilovania pri riadení rizík, vzťahujúcich sa k našim

produktom. Vaše profilové údaje využívame na vytvoreniu individuálneho profilu
a posúdeniu rizika, napr. či budete schopný splatiť úver. Aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby, musíme podla zákona postupovať obozretne, a preto hodnotíme
rizikovosť úveru aj s pomocou Vašich údajov a využívame úverové registre NRKI.
SRBI, externé zdroje (napr. register úpadcov, obchodný register) a interné databázy, obsahujúce aj negatívne informácie dôležité pre predchádzanie a minimalizáciu
úverovýchj rizík.
Profilovarie pre predchádzanie a odhalevanie podvodného konania - Vaše
identifikacné údaje, údaje o produktoch a službách, profilové údaje a ďalšie údaje
analyzujeme na základe nášho oprávneného záujmu, aby sme predchádzali podvodným konaniam uskutočňovaným fyzicky i digitálne. Na základe informácií vytvárame profilové ukazovatele alebo iné informácie relevantné pre indikáciu možných
podvodov (napr. informácie o ukradnutom občianskom preukaze, alebo informácie
o obvyklej krajine pre prístup na osobný elektronický portál). Právnym základom je
tak plnenie právnej povinnosti, ako aj ochrana oprávnených záujmov našej spoločnosti a záujmov a majetku našich klientov.
Automatizované rozhodovanie pri schvalovaní žiadostí o úver - aby sme
zlepšili komfort a rýchlosť pri využívaní našich služieb, môžeme niektoré žiadosti
o pôžičky posudzovať a schval'ovať na základe výhradne automatizovaného spracovania údajov úplne bez ludského zásahu. Ak s výsledkom takéhoto posúdenia nesúhlasíte, máte právo nás požiadať o tzv. .Judské preskúmanie", čo v praxi znamená,
že Vašu žiadosť preskúma niektorý z našich pracovníkov, a ďalej máte právo vyjadriť
svoj názor, prípadne napadnúť rozhodnutie.
5.3 Informácia o Nebankovom registri klientskych informácií
Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO:42 053 404,
so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava (ďalej len "NBCB"). je prevádzkovatelom Nebankového registra klientskych informácií (dalej len "NRKI"). v ktorom sú
s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania spracúvané údaje fyzických
a právnických osôb, ktoré požiadali o uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako aj tých,
ktoré uzavreli zmluvný vzťah s nebankovými veritel'skými subjektmi a dalšŕmi subjektmi uvedenými na webovom sídle www.nbcb.sk (dalej len "tretie strany"). a to
v rozsahu údajov získaných Spoločnosťou v priebehu rokovania o uzavretí tohto obchodu a/alebo v zmluve. Kontaktné údaje zodpovednej osoby určenej prevádzkovatelom sú: adresa: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, e-mail: dpo@nbcb.sk.
Nebankový register klientskych informácií - časť Register spotrebitel'ských
úverov v zmysle zákona Č. 129/2010 Z.z. o spotrebitel'ských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebitel'ov je registrom podla § 7 ods. (3) Zákona o spotrebitelskýrh úveroch a registrom podl'a § 8 ods. (20) Zákona o úveroch na bývanie,
v rozsahu podl'a § 7 ods. (9) Zákona o spotrebitel'ských úveroch (ďalej len "Register").
Spoločnosť v prípade, ak poskytuje spotrebitel'ský úver podla Zákona o spotrebitel'ských úveroch, je v súlade so Zákonom o spotrebltelských úveroch a Zákonom o úveroch na bývanie povinná poskytnúť údaje do Registra a získavať údaje z Registra bez
súhlasu klienta.
Spoločný register bankových informácií (ďalej len "SRBI") je vytvorený v súlade
s ustanovením §92a ods. (1) Zákona o bankách ako spoločný bankový register, ktorého prevádzkovatel'om je spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO:35 869
810 so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava (ďalej len "SBCB"). zriadená ako
spoločný podnik pomocných bankových služieb v súlade s ustanovením § 92a ods.
(2) Zákona o bankách. Kontaktné údaje zodpovednej osoby určenej prevádzkovatelom sú: adresa: Mlynské Nivy 14,82109 Bratislava, e-mail: dpoasbcb.sk
Osobné údaje spracúvané v NRKIsú poskytované tretím stranám, ktoré sú zverejňované a pravidelne aktualizované na webovom sídle www.nbcb.sk.
Osobné údaje spracúvané v Registri môžu byť v zmysle § 7 ods.6 a Zákona o spotrebitel'ských úveroch a príslušných ustanovení Zákona o úveroch na bývanie sprístupňované aj ďalším subjektom definovaným týmito právnymi predpismi. Zoznam
veritel'ov, bánk, zahraničných bánk a pobočiek zahraničných bánk a registrov údajov
o spotrebitel'ských úveroch a ich prevádzkovateíov v zmysle Zákona o spotrebitel'ských úveroch, ktorým sú osobné údaje spracúvané v Registri sprístupňované, je
uvedený na stránke www.nbs.sk.
Osobné údaje spracúvané v NRKI a Registri sú poskytované aj ďalším subjektom
v zmysle príslušných ustanovení Zákona o spotrebltelsxýrh úveroch, Zákona o úveroch na bývanie a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Osobné údaje spracúvané v NRKIsú ďalej sprístupňované bankám a pobočkám zahraničných bánk uvedeným na webovom sídle www.sbcb.sk. a to prostredníctvom
SBCBako prevádzkovatel'a SRBI.
Osobné údaje spracúvané v SRBI sú sprístupňované Národnej banke Slovenska,
bankám a pobočkám zahraničných bánk, a to výlučne za účelom určeným Zákonom
e bankách a iným príjemcom podla Zákona o bankách, ako aj tretím stranám prostredníctvom NBCBako prevádzkovatel'om NRKI.
Kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v Registri a účel ich spracúvania, sú
určené Zákonom o spotrebitelskýrh úveroch a Zákonom o úveroch na bývanie. Kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v NRKI,sú údaje v rozsahu uvedenom
v žiadosti a v prípade uzatvorenia zmluvy na základe žiadosti v rozsahu uvedenom
v zmluve, pričom účel ich spracúvania je poskytovanie osobných údajov tretím stranám, s ciel'om vzájomného informovania sa tretích strán o bonite, dôveryhodnosti
a platobnej disciplíne ich klientov (dotknutých osôb), ochrana oprávnených hospodárskych záujmov nebankových veritelssýrh subjektov a prevencia pred úverovými
podvodmi.
Účelom spracúvania osobných údajov pri ich poskytovaní užívatel'om SRBIzo strany
NBCBprostredníctvom SBCB,a pri ich poskytovaní tretím stranám zo strany SBCB
prostredníctvom NBCB,je vzájomné sa informovanie tretích strán a oprávnených
užívatel'ovSRBIo bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne ich klientov (dotknutých osôb), ďalej ochrana oprávnených hospodárskych záujmov veritel'ských subjektova prevencia pred úverovými podvodmi.
Kategórie osobných údajov a účel spracúvania osobných údajov v SRBIsú určené
Zákonom o bankách.
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v Registri je čl. 6 ods. 1 písm. c)
Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie"), Zákon o spotrebitel'ských úveroch a Zákon o úveroch na bývanie.
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v NRKIje súhlas dotknutej
osoby udelený podla čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Udelenie súhlasu v zmysle
predchádzajúcej vety je dobrovol'né a dotknutá osoba má právo kedykolvek odvolať
súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sajej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho
odvolaním.
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v SRBIje čl. 6 ods. 1 písm. c)
Nariadenia a Zákon o bankách.
Právnym základom pre poskytovanie osobných údajov užívatel'om SRBIzo strany
NBCBprostredníctvom SBCB,a pre ich poskytovanie tretím stranám zo strany SBCB
prostredníctvom NBCBje súhlas dotknutej osoby udelený podla čl. 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia. Udelenie súhlasu v zmysle predchádzajúcej vety je dobrovol'né a dotknutá osoba má právo kedykolvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných
údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Osobné údaje spracúvané v NRKIa Registri pochádzajú od tretích strán, ktorým ich
poskytli dotknuté osoby, ako klienti, resp. potenciálni klienti tretích strán. Osobné
údaje spracúvané v SRBIpochádzajú od bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktorým
ich poskytli dotknuté osoby, ako klienti, resp. potenciálni klienti bánk a pobočiek
zahraničných bánk.
Doba spracovania a uchovávania osobných údajov v NRKI, a doba spracovania
a uchovávania osobných údajov pri ich poskytovaní užívatel'om SRBIzo strany NBCB
prostredníctvom SBCB,a pri ich poskytovaní tretím stranám zo strany SBCBprostredníctvom NBCB,je 5 rokov od udelenia súhlasu a v prípade uzatvorenia zmluvy medzi
Spoločnosťou a dotknutou osobou je doba spracovania a uchovávania osobných údajov doba trvania zmluvy a 5 rokov od zániku záväzkov voči Spoločnosti vyplývajúcich
zo zmluvy. Doba spracovania a uchovávania osobných údajov v Registri je doba trvania zmluvy a 5 rokov od zániku záväzkov voči Spoločnosti vyplývajúcich zo zmluvy.
Následne sú osobné údaje klíentazaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Osobné údaje spracúvané v NRKI, Registri a SRBInie sú zverejňované, ani poskytované do tretích krajín.
Osobné údaje dotknutých osôb sú ďalej poskytované a spracúvané spoločnosťami
CRIF- Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 14, 82109 Bratislava, Slovenská republika a CRIFS.p.A.so sídlom Via MJantin 1-3,40131 Bologna, Talianska
republika ako sprostredkovatel'mi NBCBa SBCBna vyššie uvedené účely.

Ďalšie informácie týkajúce sa NRKI,Registra, služieb nimi poskytovaných a informácie týkajúce sa poskytovania osobných údajov užívatelorn SRBIzo strany NBCBprostredníctvom SBCB,je možné získať v Klientskom centre NRKI,ktoré sídli na adrese:
Mlynské Nivy 14,82109 Bratislava, tel.: +421 259207518, e-mail: nbcbenbrb.sk.
Ďalšie informácie týkajúce sa poskytovania osobných údajov klienta (dotknutej osoby) tretím stranám zo strany SBCBprostred_níctvom NBCBje možné získať v Klientskom centre SRBI, ktoré sídli na adrese: Mlynské Nivy 14, 821 09 ~ratislava, tel.:
+421259207515, e-mail: sbcbesbrb.sk,
Klient ako dotknutá osoba má právo od prevádzkovatel'ov vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o klientovi (dotknutej osobe) spracú
vané, podl'a tejto Informácie,
b) všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov v informačných systémoch,
c) informácie o zdroji, z ktorého získali osobné údaje na spracúvanie,
d) zoznam osobných údajov klienta, ktoré sú predmetom spracúvania
a sprístupňovania,
e) opravu osobných údajov,
f) vymazanie osobných údajov v NRKI, a vymazanie osobných údajov v Registri,
SRBIza splnenia podmienky, že sajedná o osobné údaje:
- ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
- ktorých spracovanie bolo vykonané nezákonne,
- ktoré musia byť vymazané, ak je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej
povinnosti,
g) obmedzenie spracovania osobných údajov,
h) prenosnosť osobných údajov spracúvaných v NRKI.
Dotknutá osoba má rovnako právo podaťnávrh na začatie konania podla § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Konkrétnejšie podmienky uplatňovania práv dotknutých osôb sú upravené v kapitole III Nariadenia.

6. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracovávame iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhl'adom na
účely ich spracovania. Máme nastavené prísne pravidlá archivácie, ktoré zabezpečujú, že informácie nespracovávame dlhšie, nežje nevyhnutné. Ak zistíme, že už nie sú
osobné údaje potrebné pre žiadny z určených účelov, vymažeme ich.
Vaše osobné údaje spracovávame po celú dobu, po ktorú Vám poskytujeme naše
služby. Po skončení zmluvy alebo zamietnutí žiadosti síce významne obmedzíme
ich použitie, úplne ich však nevymažeme. Zostávajú totiž niektoré dôvody, pre ktoré
musíme Vašeosobné údaje spracovávať aj naďalej:
-z dôvodu archivačnej povinnosti podla zákona Č. 129/2010 Z.z. o spotrebitel'ských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebitel'ov úvere spracovávame osobné údaje ďalších 5 rokov po skončení zmluvy;
- z dôvodu plnenia povinnosti týkajúcej sa účtovnej evidencie podla zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je účtovná jednotka (naša Spoločnost) povinná
uchovávať účtovné doklady počas 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého
satýkajú, t.j. počasdesiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom došlo k zániku zmluvy (účtovným dokladom je aj úverová zmluva);
- z dôvodu plnenia archivačnej povinnosti podl'a zákona proti praniu špinavých
peňazí a financovaniu terorizmu a daňových predpisov spracovávame osobné
údaje po dobu 5-tich rokov;
- z dôvodu ochrany našich práva právom chránených záujmov spracovávame
Vašeosobné údaje po dobu 10-tich rokov.
V prípade spracovaní vykonávaných v našom oprávnenom záujme sme interne nastavili dobu spracovania tak, aby zodpovedala danému účelu. Údaje, ktoré spracovávame s Vaším súhlasom, uchovávame po dobu, na ktorú bol súhlas platne udelený,
prípadne do doby jeho odvolania. Vzhl'adom k spolupráci s niektorými registrami
klientskych informácií sme ďalej povinní dodržiavať lehoty na spracovanie podla
podmienok stanovených jednotlivými prevádzkovatel'mi registrov.

7. Ako sa staráme o bezpečnosť Vašich osobných údajov?
Bezpečnosť Vašich osobných údajov je našou prioritou. Osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurálnou kontrolou a naša spoločnosť disponuje
modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami, zaisťujúcimi maximálnu možnú ochranu spracúvaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným
zneužitím.

Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi klientov prichádzajú do styku v rámci plnenia
svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú zmluvne viazané povinnosťou
mlčanlivosti. Dodržiavanie všetkých pravidiel je pod stálou kontrolou zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov a interného auditu našej spoločnosti.

8. -Komu Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať?
Vaše osobné údaje zásadne spracúvame v rámci našej spoločnosti. V prípadoch, kedy
nám to ukladá zákon alebo dovol'uje náš oprávnený záujem, môžu byť Vaše osobné
údaje spracúvané aj mimo našu Spoločnosť. Vaše osobné údaje odovzdávame najmä
našim zmluvným partnerom. Jedná sa napríklad o prenos osobných údajov v rámci
vernostných programov. Nemusíte mať obavy, spolupracujeme iba s takými subjektmi, ktoré spíňajú prísne požiadavky, pokia I' ide o ochranu Vašich osobných údajov. So
zmluvnými partnermi máme uzatvorenú dohodu o mlčanlivosti, aby sme predišli zneužitiu či inému neoprávnenému nakladaniu s Vašimi osobnými údajmi. K prenosu Vašich osobných údajov dochádza iba v rozsahu ustanovenom zákonom alebo potrebnom
pre naplnenie účelu zmluvy s naším partnerom. Môžete si pritom byť istí, že v žiadnom
prípade s Vašimi údajmi neobchodujeme. Vaše osobné údaje odovzdávame nasledujúcim kategóriám subjektov:
Spoločnostiam skupiny PPF - môžeme odovzdávať vybrané údaje, ak je to nevyhnutné pre riadenie úverových rizík v skupine (napr. informácie o prípadnej negatívnej úverovej histórii žiadateia o pôžičku v danej spoločnosti). na administratívne účely
alebo v rámci dodávatel'ských vzťahov. Zoznam spoločností patriacich do skupiny PPF
nájdete na webovej stránke www.homecredit.sk v záložke "Ochrana osobných údajov".
Tusatiež dozviete, s ktorými spoločnosťami aktuálne spolupracujeme.
Dodávatelom - subjektom, ktoré sme poverili zabezpečovaním niektorých prevádzkových ale aj iných činností. odovzdávame osobné údaje len vtedy, ak je spracovanie
osobných údajov potrebné na výkon danej činnosti. Takéto subjekty označujeme za tzv.
sprostredkovatel'ov. Spolupracujeme iba so sprostredkovatel'mi, ktorí sú dôveryhodní.
kvalitní a ktorí s nami uzavreli zmluvu, v ktorej sa zaväzujú dodržiavať prísne pravidlá
ochrany osobných údajov vrátane technických a organizačných opatrení. Ak využívame
cloudové úložiská, sú zásadne umiestnené v rámci EÚ a vždy je zabezpečená vysoká
úroveň bezpečnosti údajov.
Medzi našich dodávatel'ov patrí:
- poskytovatelia IT služieb, vrátane cloudových úložísk
- spoločnosti zo skupiny PPF
- marketingové agentúry
- poskytovatelia tlačových a poštových služieb, vrátane kuriérov
- poskytovatelia platobných služieb (napr. ThePay)
- bankové inštitúcie
- audítorské spoločnosti
- účtovník, daňoví poradcovia
- poskytovatelia archivačných služieb,
- advokáti a subjekty vymáhajúce naše pohl'adávky
Distribútorom - pre distribúciu našich služieb môžeme využívať tzv. sprostred kovatelov Máme s nimi uzavretú zmluvu upravujúcu pravidlá ochrany osobných údajov
našich klientov. V prípade, že úver je poskytovaný k úhrade kúpnej ceny tovaru, môže
dochádzať k nevyhnutnému zdielanlu Vašich údajov medzi našou spoločnosťou a týmito našimi partnermi tak, aby sa zohladnila previazanosť kúpnej a úverovej zmluvy.
Úverovým registrom - za účelom plnenia našich právnych povinností sme vo vzťahu k úverovým registrom povinní odovzdávať im Vaše osobné údaje. Bližšie informácie
nájdete v časti 5.3 tohto dokumentu.
Štátnym a regulačným inštitúciám - komunikáciu s týmito inštitúciami nám ukladá zákon. Jedná sa najmä o orgány štátnej správy, súdy, orgány činné v trestnom konaní. orgány dohl'adu, exekútori, notári, správcovia konkurznej podstaty, Národná banka
Slovenska.
Poisťovniam - V prípade, že sa rozhodnete využiť možnosť stať sa poisteným z poistnej zmluvy uzatvorenej medzi našou Spoločnosťou a niektorou Poisťovňou, Vašeosobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu predmetom spracovania našou Spoločnosťou
a vzájomnej komunikácie medzi nami a príslušnou Poisťovňou.
Držitelom majetkovej podstaty pohladávky - pre zabezpečenie finančných zdrojov spoločnosti sa môže pohladávka z úverovej zmluvy stať predmetom tzv. participácie
(získanie majetkovej účasti na pohladávke), V takom prípade sú údaje o pohladávke
vrátane potrebných osobných údajov (napr. číslo zmluvy) odovzdané spoločnosti AB

2 B.V., reg. Číslo: 57279667, so sídlom v Holandskom královstve, Strawinskylaan 933,
1077XX, Amsterdam.

9. Aképráva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?
K získaniu/ prehladu a kontroly nad údajmi, ktoré o vás spracúvame, môžete využiť zákonom garantované práva. Uplatniť ich môžete v našej spoločnosti, pričom naše kontaktné údaje nájdete v časti 1 tohto dokumentu.
Právo na prístup k svojim údajom - aby ste si mohli overiť, aké údaje o Vásspracúvame, máte právo na prístup k svojim osobným údajom a ďalšie súvisiace informácie
(napr. účel, kategórie osobných údajov, kategórie príjemcov, doba uchovania, zdroj).
Máte právo požadovať tiež kópiu spracúvaných osobných údajov. Za jej opakované
poskytnutie však môžeme účtovať poplatok zodpovedajúci nákladom na spracovanie
a poskytnutie informácie.
Právo na prenosnosť údajov - ak to budete potrebovať, napríklad pre ulahčenie
komunikácie s iným poskytovatel'om služieb, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa
Vástýkajú, a ktoré ste nám poskytli a tieto údaje previesť ďalšiemu správcovi. Toto právo
môžete uplatniť iba pre údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo je ich
spracovanie nevyhnutné za účelom plnenia zmluvy.
Právo na revíziu rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom
spracovaní - snažíme saneustále zvyšovať komfort a rýchlosť pri využívaní našich služieb. V rámci týchto snáh sme zaviedli napríklad automatizované hodnotenie a schvalovenie žiadostí o úver.V prípade, že nesúhlasíte s výsledkom takéhoto posúdenia Vašej
žiadosti, máte možnosť napadnúť toto rozhodnutie, vyjadriť sa k nemu a požiadať nás
o tzv. .Judské preskúmanie".
Právo na opravu osobných údajov - V prípade, že sú Vaše údaje nesprávne či nepresné, samozrejme ich opravíme a chýbajúce údaje doplníme.
Právo na vymazanie osobných údajov - Vašeosobné údaje vymazávame automaticky bezodkladne po skončení všetkých účelov ich spracovania, ďalej v prípade odvolania Vášho súhlasu a pri neexistencii žiadneho dalšieho právneho dôvodu spracovania,
ako aj v prípade účinného vznesenia námietky proti spracovaniu vykonávanému z dôvodu nášho oprávneného záujmu. Výmaz Vašichosobných údajov je samozrejmosťou aj
v prípade, ak je to potrebné na splnenie právnej povinnosti, alebo ak vyjde najavo, že
osobné údaje boli spracúvané nezákonne.
Právo na námietku - ak si neželáte, aby sme pokračovali v spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré vykonávame na základe ochrany nášho oprávneného záujmu, môžete uplatniť tzv. námietku (viac pozri časť 10 tohto dokumentu). Pri podaní takejto
námietky sme povinní posúdiť. či Váš záujem na ochrane osobných údajov prevažuje
nad naším oprávneným záujmom, pre ktorý Vašeosobné údaje spracúvame. V prípade,
že dospejeme k záveru, že Váš záujem na ochrane Vašich osobných údajov je silnejší,
než ten náš, prestaneme Vaše osobné údaje pre tento účel spracovávať. Výsledok tohto
posúdenia Vám samozrejme včas oznámime.
Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov - v zákonom stanovených
prípadoch obmedzíme spracovanie Vašich osobných údajov. Ide o prípad, keď
- popierate presnosťosobných údajov, ato na dobu potrebnú na overenie presnosti
údajov,
- spracovanie osobných údajov je nezákonné a vy napriek tomu odmietnete ich
výmaz,
- sícenepotrebujemeosobnéúdajeprenašeúčelyspracovania,aleVyichnapriektomu
budete požadovať pre určenie, výkon alebo obhajobu Vašich právnych nárokov,
- vznesiete námietku proti spracovaniu vykonávanému v našom oprávnenom
záujme, a to až do rozhodnutia o námietke.
Právo na odvolanie súhlasu - ak ste nám udelili súhlas so spracovaním osobných
údajov, máte právo ho kedykolvek odvolať. Po odvolaní súhlasu ukončíme spracovanie
Vašich osobných údajov, ku ktorých spracovaniu nemáme iný právny titul.
Právo podať sťažnosťÚOOÚ - ak by savám niečo chladom spracovania Vašich osobných údajov nepáčilo, budeme radi, keď nám to dáte vedieť. Vynasnažíme sa všetko
vyriešiť k Vašej spokojnosti. Vždy však máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

10. V akých prípadoch môžete podať námietku proti spracovaniu nevyhnutnom na ochranu nášho oprávneného záujmu?
Ochrana oprávneného záujmu našej Spoločnosti je jedným z právnych základov pre
spracovanie osobných údajov. Môžeme ho použiť len u tých spracovaní, ktoré môžete
očakávať, a pri ktorých nedôjde k nepomernému zásahu do Vášho súkromia či práv.
V prípade spracovania vykonávanom z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov
máte právo podať tzv. námietku, a to z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Námietke proti priamemu marketingu musíme vyhovieť okamžite, pričom
námietky proti ostatným účelom spracovania budeme posudzovať vzhl'adom na
dôvody ich podania. Ukončenie spracovania osobných údajov na základe podanej
námietky pritom nemusí nutne znamenat'likvidáciu údajov. Vašeosobné údaje totiž
môžeme spracúvať ešte pre iné účely a na inom právnom základe.
Pre prehladnosť uvádzame zoznam účelov spracovaní, vykonávaných na základe
nášho oprávneného záujmu:
- Zhodnotenie úverového rizika
- Overenie Vašejbonity (tam, kde to nie je priamo právna povinnost)
- Klientska administratíva
- Ochrana práva právom chránených záujmov
- Analýza dát
- Marketingové oslovovanie
Podať námietku je možné niekolkými spôsobmi:
- priamo v našich obchodných oznámeniach je včlenená možnosť zrušenia ich
zasielania daným komunikačným kanálom;
-ak už nechcete, aby sme Vám telefonovali, v rámci hovoru nám to prosím
povedzte;
- Vašu námietku nám môžete zaslať na naše kontakty (pozri časť 1 tohto
dokumentu).

11. Slovníček pojmov
osobný údaj

Akákol\.tek informácia vzťahujúca sa ku konkrétnemu identi
fikovatel'nému človeku (napr. meno, vek, príjem, lP adresa).

cookies

Krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie
o Vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a dalšie
nastavenia.

oprávnený záujem Záujem našej spoločnosti na spracovaní osobných údajov,
ktoré môžete legitímne očakávať a ktoré nezasahuje nad
mieru do Vášho súkromia a práva na ochranu osobných údajov (napr. záujem na primeranú obchodnú komunikáciu
s klientmi alebo nášzáujem na ochrane našich práva právom
chránených záujmov v prípadnom súdnom či inom konaní).

profilovanie

Automatizované spracovanie Vašich údajov spočívajúce v ich
použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov, slúžiace napríklad na analýzu či predpovede Vášho správania v osobnom i profesionálnom živote, Vašej ekonomickej
situácie a osobných preferencií.

prevádzkovate!'

Osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracovania osobných
údajov; spracovaním môže prevádzkovatel' poveriť
sprostredkovatel'a.

sprostredkovate!'

Osoba, ktorá bola prevádzkovatel'om - teda nami - poverená určitou činnosťou, pre výkon ktorej je nevyhnutné spracovávať osobné údaje, napr. dodávatel'lT služieb.

subjekt údajov

Osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, typicky náš klient.

účel

Dôvod spracovania, ku ktorému správcavyužíva Vašeosobné
údaje.

spracovanie

Akákol\.tekoperácia, ktorú správcaalebo spracovatel'vykonávajú s osobnými údajmi. Spracovaním je aj obyčajné uchovanie osobných údajov.

Home Credit Slovakia, a.s.
~
Teplická 7434/147, 92122 Piešťany
IČO"36234176, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č.: 10130/T

SPOTREBITEĽSKÝ ÚVER
Štandardné európske informácie
o spotrebitel'skom úvere

Veriteľ

Adresa
Telefónne číslo (*)
E-mailová adresa (*)
Faxové číslo (*)
Webové sídlo (*)

Home Credit Slovakia, a.s.,
IČO:36234176
Teplická 7434/147, 92122 Piešťany

Sprostredkovateľ úveru
Adresa
Telefónne číslo (*)
E-mailová adresa (*)
Faxové číslo (*)
Webové sídlo (*)

Ak nie je vyplnené, je zmluva uzatváraná priamo spoločnosťou prostredníctvom

jej zamestnancov.

(*) Táto informácia nie je pre veritel"a/sprostredkovatel"a

povínná.

Celková výška spotrebiteľského úveru
(Maximálna výška alebo celková čiastka, ktorá bola dohodnutá v zmluve o
spotrebiteľskom úvere)
Podmienky, ktoré upravujú čerpanie peňažných prostriedkov
(Akým spôsobom a kedy spotrebiteľ dostane peniaze)

Peňažné prostriedky budú poskytnuté na úhradu ceny tovaru/služby priamo na účet predejcu/sprostredkovatela
úveru. Úver poskytneme až po dodaní originálov riadne vyplnenej zmluvy, prípadne ďalších dokumentov
dohodnutých s Vami alebo s predajcom.

Splátky a prípadne poradie, v ktorom sa budú splátky poukazovať

Spotrebiteľ musí zaplatiť:
mesačných splátok vo výške
EUR.
Prvá splátka je dd.mm.rrrr, ďalšie splátky v nasledujúcich mesiacoch vždy k dd. dňu v mesiaci - podla splátkového
kalendára.
Úrok a/alebo poplatky sa budú spläcat'takto: Anuitné splácanie. Úrok a poplatky sú zahrnuté v splátke.

Celková čiastka, ktorú bude spotrebiteľ musieťzaplatiť (Výška požičanej istiny plus
úroky a prípadné náklady spojené so spotrebitelskýrn úverom)
úver sa poskytuje vo forme odloženej platby za tovar alebo službu
alebo je viazaný na dodanie konkrétneho tovaru alebo poskytnutie služby.

Spotrebítelský

Úroková sadzba spotrebitelského úveru alebo v prípade potreby rôzne úrokové
sadzby spotrebitel"ského úveru, ktoré sa vzťahujú na zmluvu o spotrebiteľskom
úvere
Ročná percentuálna miera nákladov
(Celkové náklady vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky úveru
Ročná percentuálna miera nákladov pomáha spotrebitelovi porovnať si rôzne
Na získanie spotrebitel"ského úveru alebo na získanie spotrebitelského úveru za
ponúkaných podmienok sa musí uzavrieť
- poistenie na zabezpečenie spotrebitelského úveru alebo
- ďalšia zmluva o doplnkovej službe
(Ak náklady spojené s týmito službami nie sú verítefovl známe, nezahŕňajú sa do
ročnej percentuálnej miery nákladov)

Vedenie jedného alebo viacerých účtov je potrebné na zaznamenávanie
transakcií a čerpania peňažných prostriedkov
Akékolvek iné náklady vyplývajúce zo zmluvy o spotrebítelskorn

platobných

....... %

Vypočítané pre výšku úveru, počet a výšku splátok uvedené vyššie. Zahŕňa všetky náklady s výnimkou úhrady za
poistenie výdavkov, poplatkov za rnožnosťzmeny výšky a počtu splátok, poplatkov za službu odložené splátky (ak
tieto služby boli dohodnuté) a platieb, ktoré je spotrebiteľ povinný uhradiť v prípade omeškania.
Poistenie na zabezpečenie úveru:
Nie je povinné
Zmluva o doplnkovej službe:
Nie je povinná

Po uzatvorení úverovej zmluvy zriadi spoločnosťklientovi

úverový účet.

úvere

Podmienky, za ktorých sa uvedené náklady spojené so zmluvou o spotrebitel"skom
úvere môžu zmeniť

PFDUOCRI052018

Variabilná sadzba ..... % ročne. Spotrebiteľ má povinnosť hradiť úrok až do úplného vrátenia úveru.

Dohodli sme sa, že môžeme zmeniť výšku úrokovej sadzby a RPMN. V prípadoch, ak sa o viac ako 2 % zmení úroková
sadzba úverov na medzibankovom trhu v SR (EURIBOR)oproti rovnakej sadzbe zverejnenej v deň podpisu zmluvy
nebo v najbližší nasledujúci deň, kedy bola tato sadzba zverejnená, môžeme výšku ročnej úrokovej sadzby zmeniť o
rozdiel medzi aktuálnou a pôvodnou sadzbou zverejnenou v deň podpisu zmluvy. Úrokovú sadzbu môžeme týmto
spôsobom menil" opakovane. Ďalej sme oprávnení aj opakovane menil" úrokovú sadzbu o mieru celkovej inflácie
(vyjadrenej v %) za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, pokiaľ miera celkovej inflácie presiahne 2 %.
V takom prípade môžeme zmenil" výšku ročnej úrokovej sadzby práve o výšku inflácie vyjadrenej v %. Pri výpočte
inflačného nárastu bude postupované podla indexu rastu spotrebitel"ských cien (CPI) za predchádzajúci kalendárny
rok, ktorý zverejňuje Štatistický úrad SR.
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Zmenu sme povinní Vám bezodkladne oznámiť. Ak so zmenou nebudete súhlasiť, ste oprávnený zmluvu okamžite
vypovedať. Spoločnosťje oprávnená zmeniť výšku úhrady za poistenie, ak dôjde k zmene v poistení v dôsledku zmeny
právnych predpisov či v dôsledku zmeny poistnej zmluvy.

Náklady v prípade oneskorených splátok
(Chýbajúce splátky môžu maťpre spotrebitel'a vážne následky, napríklad nútený
predaj a môžu sťažiť získanie spotrebitelského úveru)

V prípade omeškanej platby Vám bude účtovaný poplatok za zaslanie 1.upomienky vo výške 5 EURa 2. a ďalšej
upomienky 12 EUR.Poplatok za zaslanie úplne prvej upomienky za dobu trvania úverovej zmluvy nebude účtovaný.
Poplatok za zaslanie upomienky bude účtovaný maximálne 2krát za kalendárny mesiac. Dalej zmluvná pokuta vo
17 EUR(maximálne jeden raz za dobu trvania zmluvy). Dohodnuté sankcie nebudú účtované v prípade, kedy by
ich naúčtovaním bola prekročená maximálna možná výška sankcií. V prípade omeškania s úhradou 3 splátok či jednej
splátky dlhšieho ako 3 mesiace môže spoločnosť požadovať vrátenie celého čerpaného úveru. V prípade zosplatnenia
úveru pri rastie dlžný úrok a poplatok za poistenie k istine. Dalej ste nám povinný hradiť úrok dohodnutý v zmluve pre
prípad riadneho splácania úveru aj v prípade zosplatnenia úveru, a to až do doby úplného vrátenia úveru. Dalej je
spoločnosť oprávnená požadovať úrok z omeškania v zákonnej výške. Spoločnosť zasiela informáciu o nesplácaní do
databázy registra údajov o spotrebitelských úveroch NRKIa SRBI.

Právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebitel'skom úvere
(Spotrebitel' má právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebitelskorn
14 kalendárnych dnf)

Áno.

úvere v lehote

Predčasné splatenie spotrebitel'ského úveru
(Spotrebitel' má kedykolvek právo na úplné alebo čiastočné predčasné splatenie
úveru)

Klient je oprávnený úplne alebo čiastočne splatiť úver pred lehotou splatnosti, pričom tento úmysel je povinný
písomne (alebo inak podla požiadavky spoločnosti) oznámiť spoločnosti pred zamýšl'aným termínom predčasného
splatenia s tým, že mimoriadna splátka musí byť uhradená najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy bolo spoločnosti
doručené oznámenie o zámere uhradiť mimoriadnu splátku.

Nahliadnutie do databázy
(Veritel'musí spotrebitel'a okamžite a bezplatne informovať o výsledku
do databázy, ak žiadosť o spotrebitel'ský úver zamietol na základe tohto
nahliadnutia. Neplatí to, ak je poskytnutie takejto informácie zakázané podla
právnych predpisov Európskej únie)

Spoločnosť využíva na posúdenie schopnosti splácať úver databázu registra údajov o spotrebitelských úveroch NRKIa
SRBI. Klient má právo byť informovaný o výsledku vyhl'adávaní v uvedených databázach.

Právo na vyhotovenie návrhu zmluvy o spotrebitel'skom úvere
(Spotrebitel' má právo dostať bezplatne na vlastnú žiadosť vyhotovenie návrhu
zmluvy o spotrebitel'skom úvere. Toto ustanovenie sa neuplatňuje, ak veritel'v čase Áno.
podania žiadosti spotrebitela nie je ochotný so spotrebltelom uzavrieťzmluvu o
spotrebitelskom úvere)
Čas, počas ktorého je veritel'viazaný informáciami poskytnutými pred uzavretím
zmluvy o spotrebitel'skom úvere.

Tieto informácie sú platné od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr.

Orgánom doh ladu nad dodržiavaním povinností podl'a zákona o spotrebitel'ských úveroch je Národná banka
Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy o spotrebítelskorn

úvere

Spotrebitel'je oprávnený písomne odstúpiť od úverovej zmluvy, a to bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia
dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní od jej uzavretia. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za dodržanú, ak
oznámenie o odstúpení bolo odoslané na adresu sídla veritel'a najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Klient je povinný
bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť
spoločnosti poskytnuté finančné prostriedky a úrok do dátumu splatenia finančných prostriedkov. V prípade
neuplatnenia tohto práva trvá úverová zmluva
'podmienok v nej dohodnutých.

(Právo, ktoré veritel' uplatňuje ako rozhodné právo so spotrebitelorn pred
zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktorým sa budú vzťahy spotrebitel'a a veritel'a
riadit)

Rozhodné právo je právo slovenské.

Jazykový režim

Informácie a zmluvné podmienky sa poskytnú v slovenskom jazyku. So súhlasom spotrebitela má počas trvania
zmluvy o spotrebitel'skom úvere veritel'v úmysle so spotrebitelorn komunikovať v jazyku slovenskom, výnimočne
jazyku českom.

c) o nároku na
Existencia mimosúdneho mechanizmu vybavovania sťažností a zaistenia nápravy a Spotrebitel'je oprávnený obrátiť sa s podnetom na orgán dohl'adu.
jeho použitie

PODPIS KLIENTA
Svojím podpisom potvrdzujem, že mi bolo poskytnuté jedno
vyhotovenie tohto formulára vzťahujúceho sa k spotrebitel'skému
úveru a bolo mi poskytnuté náležité vysvetlenie.

PFDUOCRI042017
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Home Credit Slovakia, as.
Teplická 7434/147, 92122 Piešťany
IČO; 36234176, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č.: 10130/T

REVOLVINGOVÝ ÚVER
Štandardné európske informácie
o spotrebitelskom úvere

Veritel'
Adresa
Telefónne číslo (*)
E-mailová adresa (*)
Faxové číslo (*)
Webové sídlo (*)

Home Credit Slovakia, a.s.,
IČO:36234176
Teplická 7434/147, 92122 Piešťany

(*) Táto informácia nie je pre veritela/sprostredkovatela

povinná.

Celková výška spotrebitel'ského úveru
(Maximálna výška alebo celková čiastka, ktorá bola dohodnutá v zmluve o
spotrebitel'skom úvere)

650 EUR

Podmienky, ktoré upravujú čerpanie peňažných prostriedkov
(Akým spôsobom a kedy spotrebiteľ dostane peniaze)

Opakované čerpanie prostredníctvom platobnej karty, týždenný limit na výber z ATM 400 EUR. Limit pre nákupy v
obchodoch aj na internete je až do výšky nevyčerpanej sumy úverového rámca na karte. Úver Vám poskytneme až po
dodaní originálov riadne vyplnenej zmluvy, prípadne ďalších dokumentov s Vami dohodnutých.

Spotrebiteľ musí zaplatiť:
Pravidelné mesačné splátky, vždy k 20. dňu v mesiaci - 4% z dlžnej sumy (min. 12 EUR). V prípade existencie
splátkových programov je mesačná splátka navýšená o jednotlivé splátky z nich. Počet splátok je závislý na výške
úveru.
Úrok a/alebo poplatky sa budú splácaťtakto: Účtujú sa na ťarchu úverového účtu.

Splátky a prípadne poradie, v ktorom sa budú splátky poukazoval"

Celková čiastka, ktorú bude spotrebitel'musieť zaplatil" (Výška požiča nej istiny plus
úroky a prípadné náklady spojené so spotrebitel'ským úverom)

768,82 EUR
Predpoklady použité pre výpočet - čerpanie celej výšky úveru okamžite, bezhotovostne, v plnej výške, pri najvyšších
poplatkoch a najvyššej úrokovej sadzbe. Poskytnutie úveru na obdobie jedného roka a splatenie v dvanástich
mesačných splátkach s rovnakou výškou istiny.

Úroková sadzba spotrebitel'ského úveru alebo v prípade potreby rôzne úrokové
sadzby spotrebitel'ského úveru, ktoré sa vztahuiú na zmluvu o spotrebitel'skom
úvere

Variabilná sadzba 26,28 % p. a. Transakcie zaradené do splátkových programov sa úročia sadzbou od 0,00 % do
25,08 % p. a., konkrétna sadzba je dohodnutá pri dojednávaní splátkového programu. Spotrebiteľrná povinnosť
hradil" úrok až do úplného vrátenia úveru.

Ročná percentuálna miera nákladov
(Celkové náklady vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky úveru
Ročná percentuálna miera nákladov pomáha spotrebitelovi porovnal" si rôzne
ponuky)

39,01 %
Predpoklady použité pre výpočet - čerpanie celej výšky úveru okamžite, bezhotovostne, v plnej výške, pri najvyšších
poplatkoch a najvyššej úrokovej sadzbe. Poskytnutie úveru na obdobie jedného roka a splatenie v dvanástich
mesačných splátkach s rovnakou výškou istiny.

Na získanie spotrebitelského úveru alebo na získanie spotrebitel'ského úveru za
ponúkaných podmienok sa musí uzavrieť
- poistenie na zabezpečenie spotrebitelského úveru alebo
- dalšia zmluva o doplnkovej službe
(Ak náklady spojené s týmito službami nie sú verítelovi známe, nezahŕňajú sa do
ročnej percentuálnej miery nákladov)

Vedenie jedného alebo viacerých účtov je potrebné na zaznamenávanie
transakcií a čerpania peňažných prostriedkov

Výška nákladov na využívanie osobitných platobných prostriedkov
kreditnej karty)

Akékol'vek iné náklady vyplývajúce zo zmluvy o spotrebitel'skom

platobných

(napríklad

úvere

Podmienky, za ktorých sa uvedené náklady spojené so zmluvou o spotrebitel'skom
úvere môžu zmenil"

PFKK042017

Poistenie na zabezpečenie úveru:
Nie je povinné
Zmluva o doplnkovej službe:
Nie je povinná

Spoločnosť zriadi klientovi úverový účet. Za vedenie účtu je účtovaný poplatok 2,19 EUR mesačne.
Mesačný poplatok za vedenie účtu 2,19 EUR. Mesačný poplatok za papierový výpis (za predpokladu, že vám
informácie z výpisu poskytneme aj iným spôsobom) 0,75 EUR. Výber z bankomatu v SR i zahraničí; na prepážkách
bánk a zmenární (cash advance) 2,19 EUR. Poplatok za informáciu o zostatku v bankomate (v prípade zobrazení, ktoré
prevyšujú počet výberov z bankomatu uskutočnených v danom mesiaci) 0,75 EUR za každé zobrazenie. Vrátenie
preplatku 2,19 EUR.
Ak klient
Poistenie
Poistenie
Poistenie
Poistenie
Poistenie

požiada o poistenie, úhrada za poistenie vo výške:
výdavkov balíček Basic: 2,9 % z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov
výdavkov balíček Classic: 5,9 % z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov
výdavkov balíček Extra: 8,9 % z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov
osobných vecí a karty balíček Optimal: 1,39 EUR mesačne
osobných vecí a karty balíček Comfort: 1,99 EUR mesačne

Dohodli sme sa, že môžeme zmenlťvýšku úrokovej sadzby a RPMN. V prípadoch, ak sa o viac ako 2 % zmení úroková
sadzba úverov na medzibankovom trhu v SR (EURIBOR) oproti rovnakej sadzbe zverejnenej v deň podpisu zmluvy
alebo v najbližší nasledujúci deň, kedy bola táto sadzba zverejnená, môžeme výšku ročnej úrokovej sadzby zmenil" o
rozdiel medzi aktuálnou a pôvodnou sadzbou zverejnenou v deň podpisu zmluvy. Úrokovú sadzbu môžeme týmto
spôsobom menil" opakovane. Ďalej sme oprávnení aj opakovane menil" úrokovú sadzbu o mieru celkovej inflácie
(vyjadrenej v %) za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, pokial'miera celkovej inflácie
2 %.

STRANA 1/2

v takom

prípade môžeme zmeniť výšku ročnej úrokovej sadzby práve o výšku inflácie vyjadrenej v %. Pri výpočte
inflačného nárastu bude postupované podla indexu rastu spotrebitel'ských cien (CPI) za predchádzajúci kalendárny
rok, ktorý zverejňuje Štatistický úrad SR. Zmenu sme povinní Vám bezodkladne oznámiť. Ak so zmenou nebudete
súhlasiť, ste oprávnený zmluvu okamžite vypovedať. Spoločnosť je oprávnená zmeniť výšku úhrady za poistenie, ak
dôjde k zmene v poistení v dôsledku zmeny právnych predpisov či v dôsledku zmeny poistnej zmluvy.

Náklady v prípade oneskorených splátok
(Chýbajúce splátky môžu mať pre spotrebitel'a vážne následky, napríklad nútený
predaj a môžu sťažiť získanie spotrebitel'ského úveru)

V prípade omeškanej platby Vám bude účtovaný poplatok za zaslanie l .upomienky vo výške 5 EURa 2. a ďalšej
upomienky 12 EUR.Poplatok za zaslanie úplne prvej upomienky za dobu trvania úverovej zmluvy nebude účtovaný.
Poplatok za zaslanie upomienky bude účtovaný maximálne 2krát za kalendárny mesiac. Ďalej zmluvná pokuta vo
výške 17 EUR(maximálne jeden raz za dobu trvania zmluvy). Dohodnuté sankcie nebudú účtované v prípade, kedy by
ich na účtovaním bola prekročená maximálna možná výška sankcií. V prípade omeškania s úhradou 3 splátok či jednej
splátky dlhšieho ako 3 mesiace môže spoločnosť požadovaťvrátenie celého čerpaného úveru. V prípade zosplatnenia
úveru pri rastie dlžný úrok a poplatok za poistenie k istine. Ďalej ste nám povinný hradiť úrok dohodnutý v zmluve pre
prípad riadneho splácania úveru aj v prípade zosplatnenia úveru, a to až do doby úplného vrátenia úveru. Ďalej je
spoločnosť oprávnená požadovať úrok z omeškania v zákonnej výške. Spoločnosť zasiela informáciu o nesplácaní do
databázy registra údajov o spotrebitel'ských úveroch NRKIa SRBI.

Právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebitel'skom úvere
(Spotrebitel'má právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebitel'skom úvere v lehote
14 kalendárnych dní)

Áno.

Predčasné splatenie spotrebitelského úveru
(Spotrebitel'má kedykolvek právo na úplné alebo čiastočné predčasné splatenie
úveru)

Klient je oprávnený úver kedykolvek predčasne splatiť. V prípade existencie splátkových programov je nutné pred
uskutočnením predčasného splatenia požiadať o ich zrušenie.

Nahliadnutie do databázy
(Veritel' musí spotrebltela okamžite a bezplatne informovať o výsledku nahliadnutia
do databázy, ak žiadosť o spotrebitel'ský úver zamietol na základe tohto
nahliadnutia. Neplatí to, ak je poskytnutie takejto informácie zakázané podla
právnych predpisov Európskej únie)
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Spolocnost vy~ZIV~na po~udeme scho~nos,tl splacat u~er ?ata~azu regls~ra udaJov,o spotrebitelských uveroch NRKIa
SRBI. Klient ma pravo byt mformovany o vysledku vyhladavam v uvedenych databazach.

Právo na vyhotovenie návrhu zmluvy o spotrebitelskom úvere
(Spotrebitel' má právo dostať bezplatne na vlastnú žiadosťvyhotovenie návrhu
zmluvy o spotrebitel'skom úvere. Toto ustanovenie sa neuplatňuje, ak veritel'v čase Áno.
podania žiadosti spotrebiteľa nie je ochotný so spotrebitelom uzavrieť zmluvu o
spotrebitel'skom úvere)
(as, počas ktorého je veritel'viazaný informáciami poskytnutými pred uzavretím
zmluvy o spotrebitelskorn úvere.

informácie sú platné od dd.mm.rrrr do dáta platnosti návrhu úverovej zmluvy s tým, že v priebehu tejto doby
dôjsťku zmene priemerného RPMN, ktoré je vyhlasované podl'a platných právnych predpisov.

Veritel'je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava voddiele Sa, vložke
Orgán dohl'adu

Orgánom doh ladu nad dodržiavaním povinností podl'a zákona o spotrebitelskýrh
Slovenska, Imricha Karvaša l, 813 25 Bratislava.

Č.

l0130/T.

úveroch je Národná banka

b) o zmluve o spotrebitel'skom úvere

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy o spotrebitel'skom úvere

Spotrebitel'je oprávnený písomne odstúpiť od úverovej zmluvy, a to bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia
dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní od jej uzavretia. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za dodržanú, ak
oznámenie o odstúpení bolo odoslané na adresu sídla veritel'a najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Klient je povinný
bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť
spoločnosti poskytnuté finančné prostriedky a úrok do dátumu splatenia finančných prostriedkov. V prípade
neuplatnenia tohto práva trvá úverová zmluva podl'a podmienok v nej dohodnutých.

(Právo, ktoré veritel'uplatňuje ako rozhodné právo so spotrebítelom pred
zmluvy o spotrebitel'skom úvere, ktorým sa budú vzťahy spotrebitel'a a veríteta
riadit)

Rozhodné právo je právo slovenské.

Doložka ustanovujúca rozhodné
Jazykový režim

Informácie a zmluvné podmienky sa poskytnú v slovenskom jazyku. So súhlasom spotrebitela má počas trvania
zmluvy o spotrebitelskorn úvere veritel'v úmysle so spotrebitel'om komunikovaťv jazyku slovenskom, výnimočne
českom,

Existencia mimosúdneho mechanizmu vybavovania sťažností a zaistenia nápravy a Spo t re bítI e I"Je opravneny
.
'bo raitiťI sa s po d ne t om na or ga'n dohladu .
jeho použitie

PODPIS KLIENTA
Svojím podpisom potvrdzujem, že mi bolo poskytnuté jedno
vyhotovenie tohto formulára vzťahujúceho sa k revolvingovému
úveru a bolo mi poskytnuté náležité vysvetlenie.
PFKK0420l7
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Home Credit Slovakia, a.s.
Teplická 7434/147, 92122 Piešťany
1(0: 36234176, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č.: 10130fT

Spotrebitelský úver
Výška RPMN a výška priemernej RPMN

V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona Č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebitelov
nákladov a o priemernej hodnote ročnej percentuálnej miery nákladov k dátumu žiadosti o uzatvorenie zmluvy:

Vám týmto poskytujeme

informáciu

o ročnej percentuálnej

miere

Ročná percentuálna miera nákladov

Priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov
(Hodnota, ktorá je vyhlasovaná Ministerstvom financií na základe údajov za príslušný štvrťrok od
subjektov pôsobiacich na finančnom trhu.)

RPDU0042017

Home Credit Slovakia, a.s.
Teplická 7434/147, 92122 Piešťany
IČO: 36234176, zapísaná vObchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č.: 10130fT

Revolvingový úver
Výška RPMN a výška priemernej RPMN

V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona Č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebitel'ov
nákladov a o priemernej hodnote ročnej percentuálnej miery nákladov k dátumu žiadosti o uzatvorenie zmluvy:

Vám týmto poskytujeme

informáciu

o ročnej percentuálnej

miere

Ročná percentuálna miera nákladov

Priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov
(Hodnota, ktorá je vyhlasovaná Ministerstvom financií na základe údajov za príslušný štvrťrok od
subjektov pôsobiacich na finančnom trhu.)

Poskytujeme Vám informáciu o dôsledkoch zmeny referenčnej hodnoty:
Môžeme zmeniť výšku úrokovej sadzby a RPMN. V prípadoch, ak sa o viac ako 2 % zmení úroková sadzba úverov na medzibankovom trhu v SR (EURIBOR) oproti rovnakej sadzbe zverejnenej v deň podpisu
zmluvy alebo v najbližší nasledujúci deň, kedy bola táto sadzba zverejnená, môžeme výšku ročnej úrokovej sadzby zmeniť o rozdiel medzi aktuálnou a pôvodnou sadzbou zverejnenou v deň podpisu
zmluvy. Úrokovú sadzbu môžeme týmto spôsobom meniť opakovane.
Ďalej sme oprávnení aj opakovane meniť úrokovú sadzbu o mieru celkovej inflácie (vyjadrenej v %) za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, pokial'miera celkovej inflácie presiahne 2 %.
V takom prípade môžeme zmeniť výšku ročnej úrokovej sadzby práve o výšku inflácie vyjadrenej v %. Pri výpočte inflačného nárastu bude postupované podla indexu rastu spotrebiteľských cien (CPI)
za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý zverejňuje Štatistický úrad SR.

RPKK052018
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ISSl18.

Zmluva o spotrebitelskom
úvere
a zmluva o revolvingovom úvere

HOME
CREDIT

Home Credit Slovakia, a. S., Teplická 7434/147,921 22 Piešťany
zastúpená dolupodpísaným splnomocneným zástupcom, IČO:36234176, tel.: 0850 111118,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava v oddiele: Sa, vo vložke č.: 10130/T
(ďalej len 'Spoločnosť alebo my')

1. Číslo predajne

platnosťtlače od 25.5.2018

12.Číslo zmluvy (variabilný symbol)

3. Typ úveru

14. Interný kód

Kl:IÉNl7.Rodné číslo
11.Telefón - pevná linka
14.Rodinný stav
17. Vzdelanie
19.Číslo OP
21.Dátum narodenia
23.Adresa pre doručovanie pošty

15. Autorizačný kód

18.Priezvisko

16. Kód akcie
19.Meno
113. Štátna príslušnosť

112.Mobil
115. Druh bývania
118. E-mail
120.Druhý doklad
I 22Jrvalé bydlisko

116.Počet vyživovaných detí

24.Zdroj príjmu

25.Je zamestnaný od - mesiac/rok

26.Názov zamestnávatela
28.Telefón

110Jitul

27.1ČO
29.Sídlo
31. Platnosť pracovnej zmluvy do

Ako variabilný symbol pre platbu úveru uvádzajte číslo zmluvy. Ak číslo neuvediete, nie je možné platbu identifikovať a budeme to brať ako
nezaplatenie splátky úveru so všetkými dôsledkami. V prípade, ak nás dodatočne informujete o uskutočnenej úhrade a doložíte jej údaje, na
základe ktorých bude možné platbu identifikovať, bude úhrada zúčtovaná na úhradu splátky úveru s pôvodným dátumom úhrady.
Vami zaslané platby budú použité na úhradu Vašich záväzkov podla termínu ich splatnosti, a to od najstaršieho záväzku. V prípade viacerých
,~ záväzkov s rovnakým dátumom splatnosti bude úhrada použitá v tomto poradí: istina, úroky, ďalšie príslušenstvo vrátane sankcií.
Mimoriadnou splátkou spotrebitel'ského úveru môžete úplne alebo čiastočne splatiť úver pred lehotou splatnosti. Predčasnou splátkou môžete
t: úplne alebo čiastočne splatiť pred lehotou splatnosti. V takom prípade hradíte len úrok a náklady vzniknuté do dňa skutočného splatenia úveru .
.~
:>.::: V prípade, ak od vás obdržíme čiastku, ktorá prevýši o viac ako 10 % výšku predpísanej
splátky, budeme vás telefonicky alebo emailom
kontaktovať, aby sme zistili, či ste zamýšl'al uskutočniť predčasnú úhradu, ktorej dôsledkom je skrátenie trvania zmluvy o spotrebitel'skom úvere
alebo ste si chcel predplatiť budúce splátky. Ak sa nám nepodarí zistiť váš zámer do 3 pracovných dní v dôsledku toho, že ste nekontaktný, bude
úhrada použitá na úhradu budúcich splátok úveru. Za nekontaktného budete považovaný v prípade, že nám nezdvihnete telefón ani tretí krát,
kedy sme Vám volali, ani ste nereagoval na žiadosť zaslanú emailom alebo formou sms.
Prípadný preplatok Vám vrátime na základe Vašej písomnej žiadosti. Za vrátenie preplatku Vám môže byť naúčtovaný poplatok 2,82 EUR.
Za splnenia dohodnutých podmienok (najmä v prípade porušenia Vašich zmluvných povinností) nám musíte celý čerpaný úver na požiadanie
splatiť (tzv. zosplatnenie úveru). V takom prípade prirastá neuhradený úrok (na ktorý nám vznikol nárok do doby zosplatnenia) a neuhradené
úhrady za poistenie k poskytnutej istine.
Úverové podmienky je možné meniť v nadväznosti na zmeny súvisiacich právnych predpisov.
Pohl'adávky zo zmluvy sme oprávnení postúpiť tretím osobám. V tom prípade môžeme na základe dohody s novým veritel'om vykonávať správu
postúpených pohl'adávok.
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Svojím podpisom výslovne prehlasujete, že nie ste politicky exponovanou osobou v zmysle zák.
Č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred
financovaním terorizmu.
Podpisom tejto časti vyhlasujete, že pokiaľ je váš majetok súčasťou spoločného imania
manželov, informovali ste manžela/manželku
o zámere uzavrieť zmluvu o úvere a váš
manžel/manželka
s tím súhlasí.
Svojím podpisom vyhlasujete, že ste sa dostatočne oboznámil(a) so všetkými ustanoveniami
týkajúcimi sa nižšie uvedených finančných služieb a porozumel(a) ste im. Ďalej vyhlasujete
že disponujete dostatočnými finančnými zdrojmi na uhradenie všetkých svojich záväzkov,
vrátane záväzkov z nižšie uvedených úverových zmlúv, a že považujete svoju finančnú situáciu
za primeranú svojím záväzkom.
STRANA 1

PODPIS KLIENTA
Týmto podpisom potvrdzujete pravdivosť
vyššie uvedených údajov a dalej
potvrdzujete, že ste sa zoznámili
s uvedenými ustanoveniami
a vyhláseniami.

Účelový/úhrada ceny tovaru (služby)

34.Typ úveru
35. Názov tovaru (typ)/služba
36. Výrobca tovaru (značka)
37. Predajná cena

138. Zaplatené v hotovosti

139. Celková výška úveru

142.Počet splátok

143. Ročná úroková sadzba

40. Celková čiastka splatná spotrebitel'om
41. Mesačná splátka
44. RPMN

145. Bezúročné obdobie podl'a Hlavy S § 6

146. Dátum prvej splátky

47. Úhrada nasledujúcich splátok vždy do 14. dňa v kalendárnom mesiaci

148. Spôsob úhrady splátok

Súhlasíte s prevodom peňažných prostriedkov vo výške úveru priamo v prospech predajcu.
49.Poistenie výdavkov

Podpisom zmluvy potvrdzujete, že ste bol oboznámený(á) a porozumel(a) ste dokumentom uvedeným v § 3 Hlavy "Poistenie" úverových
podmienok ako aj celej Hlave "Poistenie" úverových podmienok najmä podmienkam pre prijatie do poistenia v nej uvedených a tieto podmienky
pre prijatie do poistenia splňate.
V prípade dojednania balíčkov Classic alebo Extra ste prehlásil(al, že nie ste v pracovnej neschopnosti a nie ste invalidný(á) ani nie ste držitel'om
preukazu ŤZP.
Podpisom zmluvy potvrdzujete, že v priebehu rokovania o prijatí do poistenia ste udelil(a) súhlas s tým, aby Česká pojišťovna a.s., IČO45272956 a
Česká pojišťovna ZDRAVí a.s., IČO49240749 spracovávali do doby dojednania poistenia údaje o Vašom zdravotnom stave za účelom prihlásenia do
poistenia a zhodnotenia poistného rizika:
V prípade súhlasu s prihlásením do poistenia výdavkov podpisom zmluvy:
• výslovne súhlasíte, aby Česká pojišťovna a.s., IČO 45272956 a Česká pojišťovna ZDRAVí a.s., IČO 49240749 (spoločne ďalej len "Poisťovne")
získavali a preskúmaval i údaje o Vašom zdravotnom stave a príčine smrti;
• zbavujete štátne zastupitel'stvo, políciu a orgány činné v trestnom konaní, lekára, zdravotnícke zariadenia, záchrannú službu, zdravotné
poisťovne a orgány správy sociálneho zabezpečenia povinnosti mlčanlivosti na účely vyšetrovania škodovej udalosti;
• udel'ujete Poisťovniam súhlas na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie.
Uvedené súhlasy a zbavenie sa vzťahujú aj na dobu po Vašej smrti.
SO.Dohodli sme sa na službe Zmena výšky a počtu splátok

I Sl. Poplatok

52. Dohodli sme sa na službe Odložené s

53. Poplatok za službu (zahrn

za službu (zahrnutý v splátke)
v splátke)

0,5 EUR mesačne
1 EUR mesačne

(vzťahuje sa len na vybrané zmluvy a za splnenia priložených podmienok Spoločnosti)
Splátku .•... EUR poukazujte na účet číslo SK731100 0000 0029 43036032 Tatra banka, a.s .• Ako variabilný
symbol uvádzajte ......•....•..•..•
K dátumu prvej splátky a dňu nasledujúcich splátok uvedených v splátkovom kalendári musia byť mesačné splátky už pripísané
na náš účet, inak ste s úhradou v omeškaní.

----------------------------------------------------------podla úverových podmienok:

• Poplatok za prvú upomienku: S EUR.Neúčtuje sa, pokial'sa jedná o úplne prvú upomienku, ktorú Vám za dobu trvania zmluvy zasielame.
• Poplatok za druhú a ďalšiu upomienku: 12 EUR.Môžete dostať maximálne 2 spoplatnené upomienky za kalendárny mesiac, po zosplatnení ich
už neposielame (zosplatnenie je výzva k úhrade celého čerpaného dlhu).
• Zmluvná pokuta za neuhradenie splátky: 17 EUR.Táto sankcia sa účtuje iba jedenkrát počas trvania zmluvy, a to obvykle pri omeškaní dlhšom
ako kalendárny mesiac.
• Úrok z omeškania v zákonnej výške. Úroková sadzba je stanovená v súlade s aktuálne platným nariadením vlády.
Dohodnuté sankcie nebudú účtované v prípade, kedy by ich naúčtovaním bola prekročená maximálna možná výška sankcií.

STRANA 2

54. Názov

55. IČO

56. Sídlo
i

Ak nie je vyplnené, je zmluva uzatvorená priamo spoločnosťou prostredníctvom jej zamestnancov.
58. IČO

57. Názov
59. Sídlo

Svojím podpisom zmluvy potvrdzujete, že pred uzavretím zmluvy ste prevzali formulár so
štandardnými európskymi informáciami o spotrebitel'skom úvere, ktorý bol vyhotovený v súlade
s právnymi predpismi, a bolo Vám poskytnuté náležité vysvetlenie.
Sťažnosti, reklamácie a ostatné podania môžete uplatniť na adrese Home Credit Slovakia, a.s.,
uvedenej v hlavičke tejto zmluvy, alebo v jej prevádzkových priestoroch.

PODPISKLIENTA
Týmto podpisom uzatvárate zmluvu
o spetrehltelskom úvere

60.Druh úveru

Bezúčelový revolvingový úver

650 EUR 62.Výška mesačnej splátky
63.Ročná úroková sadzba

26,28 % 64.Mesačná úroková sadzba

66.Celková čiastka splatná spotrebitel'om

4 % z dlžnej čiastky (min. 12 EUR)

2,19 % 165.RPMN

768,82 EUR 67.Frekvencia splátok

39,01 %
20. deň v mesiaci

Splátku poukazujte na účet číslo SK511100 0000 0026 2973 8650 Tatra banka, a.s. Ako variabilný symbol uvádzajte číslo, ktoré bude uvedené vo
Vašom mesačnom výpise alebo po registrácii na www.SpravcaFinancii.sk. Ak číslo neuvediete, nie je možné platbu identifikovať a budeme to brať
ako nezaplatenie splátky úveru so všetkými dôsledkami. V prípade, ak nás dodatočne informujete o uskutočnenej úhrade a doložíte jej údaje, na
základe ktorých bude možné platbu identifikovať, bude úhrada zúčtovaná na úhradu splátky úveru s pôvodným dátumom úhrady.
Poplatky a odmeny vzťahujúce sa k úveru z karty:
• Mesačný poplatok za vedenie účtu: 2,19 EUR
• Úroková sadzba pre transakcie zaradené do splátkových programov: od 0,00 % do 25,08 % p.a.
• Mesačný poplatok za papierový výpis (za predpokladu, že Vám informácie z výpisu poskytneme aj iným spôsobom): 0,75 EUR
• Mesačný poplatok za elektronický výpis: OEUR
• Poplatok za prvé tri výbery z bankomatu v SRalebo v zahraničí za mesiac: OEUR
• Poplatok za ďalší výber z bankomatu v SRi zahraničí; na prepážkách bánk a zmenární (cash advance): 2,19 EUR
• Poplatok za informáciu o zostatku v bankomate (v prípade zobrazení, ktoré prevyšujú počet výberov z bankomatu uskutočnených v danom
mesiaci): 0,75 EURza každé zobrazenie
• Vrátenie preplatku: 2,19 EUR
• Neoprávnená reklamácia: OEUR
• Poplatok za blokáciu karty; Vydanie náhradnej karty; Zaslanie PIN-u poštou: OEUR
• Poistenie výdavkov balíček Basic: 2,9 % z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov
• Poistenie výdavkov balíček Classic: 5,9 % z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov
• Poistenie výdavkov balíček Extra: 8,9 % z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov
• Poistenie osobných vecí a karty balíček Optimal: 1,39 EURmesačne
• Poistenie osobných vecí a karty balíček Comfort: 1,99 EURmesačne

----------------------------------------------------------podl'a úverových podmienok:

• Poplatok za prvú upomienku: 5 EUR.Neúčtuje sa, pokial'sa jedná o úplne prvú upomienku, ktorú Vám za dobu trvania zmluvy zasielame.
• Poplatok za druhú a ďalšiu upomienku: 12 EUR.Môžete dostať maximálne 2 spoplatnené upomienky za kalendárny mesiac, po zosplatnení ich
už neposielame (zosplatnenie je výzva k úhrade celého čerpaného dlhu).
• Zmluvná pokuta za neuhradenie splátky: 17 EUR.Táto sankcia sa účtuje iba jedenkrát počas trvania zmluvy, a to obvykle pri omeškaní dlhšom
ako kalendárny mesiac.
• Úrok z omeškania v zákonnej výške. Úroková sadzba je stanovená v súlade s aktuálne platným nariadením vlády.
Dohodnuté sankcie nebudú účtované v prípade, kedy by ich naúčtovaním bola prekročená maximálna možná výška sankcií.
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Podpisom zmluvy o úvere z karty súhlasíte s tým, že sme oprávnení Vám zaslať kartu s inými poplatkami a odmenami. O tejto skutočnosti sme
povinní Vás informovať a zaslať Vám nový Formulár so štandardnými európskymi informáciami o spotrebitel'skom úvere. Súhlas so zmenou
poplatkov a odmien vyjadríte aktiváciou karty.
Podpisom uzatvárate zmluvu o úvere z karty. Súčasne nás žiadate, aby sme Vám v prípade zaslania karty zaslali návrh zmluvy o platobných
službách, a súhlasíte s tým, že tento návrh môže byť akceptovaný aktiváciou karty.

cl

STRANA 3

Na základe uzatvorenia zmluvy o úvere z karty Vám môžeme zaslať kartu. Za podmienok stanovených v úverových podmienkach máte právo tento
úver opakovane čerpať. Ak kartu neaktivujete, k ničomu sa nezaväzujete.
Zmluva o úvere z karty sa stáva platnou podpisom zmluvy a účinnou okamihom aktivácie karty. Ak kartu v lehote 3 kalendárnych mesiacov od jej
zaslania neaktivujete, môžeme Vám ju zablokovať.
V zmluve o úvere z karty sme si s Vami dohodli úverový rámec uvedený vyššie, a ďalej sme sa dohodli, že:
• Pri aktivácii karty si dohodnutý rámec môžete zvýšiť až do výšky tzv. maximálnej čiastky, ktorú Vám oznámime. Úverový rámec je maximálna
možná výška úveru, ktorú môžete čerpať.
• Úverový rámec je možné v priebehu trvania zmluvy o úvere z karty zvýšiť v súlade s podmienkami uvedenými v úverových podmienkach. S novou
výškou úverového rámca súhlasíte tým, že uskutočníte čerpanie úveru z karty, ktoré prekročí pôvodnú výšku úverového rámca (tzn. po prijatí
návrhu novej výšky rámca vyčerpáte čiastku vyššiu, ako je aktuálny nevyčerpaný zostatok).
• Úverový rámec je možné v priebehu trvania zmluvy o úvere z karty aj znížiť, a to v súlade s podmienkami uvedenými v úverových podmienkach.
Ak so znížením úverového rámca nesúhlasíte, môžete zmluvu o úvere z karty okamžite vypovedať. V deň, kedy dôjde k doručeniu výpovede na
našu adresu, sa stáva splatnou nesplatená časť úveru i s úrokom. Úverový rámec je možné znížiť aj na základe Vašej písomnej, telefonickej alebo
elektronickej žiadosti.
• Úrok a úhrada za poistenie prirastajú k istine, a to vždy k poslednému dňu účtovného obdobia.
Podpisom potvrdzujete, že ste sa zoznámili s poistnými podmienkami poistenia asistenčných služieb ku kreditnej karte Home Credit Slovakia,
a.s. PP-AS-HCS("Poistné podmienky"), ktoré tvoria neoddelitel'nú súčasť skupinovej poistnej zmluvy č. 4000300002 uzatvorenej medzi nami ako
poistníkom a poisťovňou MAXIMA poisťovňa, a. s. IČ: 61328464 ako poistitel'om, najmä s rozsahom poistenia, s podmienkami vzniku práva na
poistné plnenie a okolnosťami, za ktorých povinnosť poskytnúť poistné plnenie poisťovni nevzniká. Podpisom potvrdzujete, že s poistením
súhlasíte.
Podpisom potvrdzujete, že ste prevzali Poistné podmienky, ktoré sú neoddelitel'nou súčasťou zmluvy o úvere z karty, považujete ich za dostatočne
zrozumitel'né a jednoznačné a zaväzujete sa plniť podmienky, ktoré z nich vyplývajú. Podpisom ďalej pristupujete k poisteniu asistenčných služieb
v rozsahu Poistných podmienok.
Podpisom tejto časti zmluvy beriete na vedomie, že MAXIMA poisťovňa, a.s. bude spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu podl'a čl. 14 Poistných
podmienok.
Aktiváciou karty potvrdzujete, že ste dostali a oboznámili ste sa s Príručkou pre držitel'a karty vrátane sadzobníka a pravidiel vernostného
programu, ktorá je neoddelitel'nou súčasťou zmluvy o úvere z karty. Ďalej potvrdzujete, že sú Vám všetky jej ustanovenia zrozumitel'né,
považujete ich za dostatočne určité a súhlasíte s tým, aby pre Vás boli záväzné.
Svojím podpisom zmluvy o úvere z karty ďalej potvrdzujete, že pred uzavretím zmluvy o úvere z
karty ste prevzali formulár so štandardnými európskymi informáciami o spotrebitel'skom úvere,
ktorý bol vyhotovený v súlade s právnymi predpismi, a bolo Vám poskytnuté náležité
vysvetlenie.
Sťažnosti, reklamácie a ostatné podania môžete uplatniť na adrese Home Credit Slovakia, a.s.,
uvedenej v hlavičke tejto zmluvy, alebo v jej prevádzkových priestoroch.

oo

~
~

=

PODPISKLIENTA
Týmto podpisom uzatvárate zmluvu
o revolvingovom úvere

1) Úver Vám poskytujeme k dátumu poskytnutia úveru uvedeného v splátkovom kalendári.
2) Kedykol'vek v priebehu trvania zmluvy si môžete vyžiadať výpis z účtu v podobe amortizačnej tabulky.
3) V prípadoch, keď máme dôvod požadovať predčasné splatenie úveru (Hlava 6 § 2 písm. b) a c)) môžeme odstúpiť od zmluvy, pozastaviť
čerpanie už poskytnutého úveru alebo dohodnutý úver neposkytnúť.
4) Od zmluvy môžete odstúpiť do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia, a to bez uvedenia dôvodu a bez zaplatenia zmluvnej pokuty. Odstúpenie je
potrebné uplatniť písomne na adrese nášho sídla uvedeného v zmluve. Lehota pre odstúpenie sa považuje za dodržanú, ak nám odstúpenie
odošlete najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní odstúpenia nám musíte vrátiť poskytnuté finančné
prostriedky a úrok do dátumu splatenia finančných prostriedkov. Úrok sa vypočíta na základe úrokovej sadzby dohodnutej v zmluve.
5) Zmluvu môžete ukončiť odstúpením od zmluvy za podmienok uvedených v predchádzajúcom bode alebo doplatením úveru.
6) Orgánom dohl'adu nad dodržiavaním povinností stanovených zákonom o spotrebitel'ských úveroch je Národná banka Slovenska, Imricha
Karvaša 1, 813 25 Bratislava.
7) Dohodli sme sa, že môžeme zmeniť výšku úrokovej sadzby a RPMN. V prípadoch, ak sa o viac ako 2 % zmení úroková sadzba úverov na
medzibankovom trhu v SR(EURIBOR)oproti rovnakej sadzbe zverejnenej v deň podpisu zmluvy alebo v najbližší nasledujúci deň, kedy bola táto
sadzba zverejnená, môžeme výšku ročnej úrokovej sadzby zmeniť o rozdiel medzi aktuálnou a pôvodnou sadzbou zverejnenou v deň podpisu
zmluvy. Úrokovú sadzbu môžeme týmto spôsobom meniť opakovane.
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STRANA 4

Ďalej S[lle oprávnení aj opakovane meniť úrokovú sadzbu o mieru celkovej inflácie (vyjadrenej v %) za obdobie predchádzajúceho kalendárneho
roka, pokiaľ miera celkovej inflácie presiahne 2 %. V takom prípade môžeme zmeniť výšku ročnej úrokovej sadzby práve o výšku inflácie
vyjadrenej v %. Pri výpočte inflačného nárastu bude postupova né podla indexu rastu spotrebitel'ských cien (CPI) za predchádzajúci kalendárny
rok, ktorý zverejňuje Štatistický úrad SR.
Zmenu sme povinní Vám bezodkladne oznámiť. Ak so zmenou nebudete súhlasiť, ste oprávnení zmluvu okamžite vypovedať.
Vyššie uvedené informácie platia s výnimkou bodov 1 a 2 aj pre zmluvu o úvere z karty.
Pre zmluvu o úvere z karty dalej platí:
8) Zmluva o úvere z karty a zmluva o platobných službách sa uzatvára na dobu neurčitú.
9) Úver z karty Vám umožňuje čerpať peňažné prostriedky prostredníctvom karty.
10) Predpoklady použité pre výpočet RPMN uvedené v zmluve o úvere z karty - čerpanie celej výšky úveru z karty okamžite, bezhotovostne, v plnej
výške, pri najvyšších poplatkoch a úrokovej sadzbe. Poskytnutie úveru z karty na obdobie jedného roka a splatenia v dvanástich mesačných
splátkach s rovnakou výškou istiny.
11) Zmluvu o úvere z karty môžete ukončiť odstúpením od zmluvy za podmienok uvedených v bode 4 alebo písomnou výpoveďou. Ak zmluvu
vypoviete vy, je výpovedná lehota 1 mesiac, pokia I'ju vypovieme my, je výpovedná lehota 2 mesiace a začína plynúť dňom doručenia výpovede
druhej zmluvnej strane.

Neoddelitel'nou súčasťou vyššie uvedených úverových zmlúv sú úverové podmienky spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. s kódom 155118 a
Poistné podmienky poistenia Asistenčných služieb. Vy, ako klient, týmto podpisom potvrdzujete, že ste s uvedenými podmienkami
oboznámený(á), sú Vám všetky ich ustanovenia zrozumitel'né, považujete ich za dostatočne určité, prejavujete súhlas byť nimi viazaný(á) a ďalej
potvrdzujete, že ste uvedené podmienky prevzal(a), prípadne súhlasíte, že Vám budú poskytnuté na e-mail uvedený v tejto zmluve.
Súčasne potvrdzujete, že ste boli oboznámený(á) s dokumentmi uvedenými v § 3 Hlavy 9, resp.
v § 3 Hlavy 18 úverových podmienok. Ďalej potvrdzujete, že ste boli oboznámený(á) s úplným
znením týchto Hláv, najmä s podmienkami pre prijatie do poistenia a tieto podmienky pre
prijatie do poistenia splňate, resp. ich splníte v prípade dodatočného či neskoršieho zjednania
poistenia. Všetkým týmto dokumentom, i Hlavám ste porozumel(a).

PODPISKLIENTA

68. PREVZATIETOVARU/SLUŽBY
Klient podpisom úverovej zmluvy potvrdzuje prevzatie tovaru alebo služby.
69. Miesto uzavretia zmluvy
70. Zmluvu vyhotovil
71.Dátum podpisu

nZa Home Credit Slovakia, a.s.

Týmto sVami uzatvárame
vyššie uvedené úverové zmluvy

STRANA 5

PODPISSPLNOMOCNENÉHO
ZASTUPCU/ PREDAJCU

