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Štatút marketingovej kampane

„Hypotéka bez poplatku“
Organizátor
Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 148/L (ďalej len „banka“)
Trvanie kampane
Platnosť marketingovej kampane je od 23.04.2022 do 31.10.2022.
Zľava z poplatku za poskytnutie Hypotéky
Každému klientovi novo poskytovanej Hypotéky určenej na prenos úveru na bývanie z inej banky do
banky, ktorý splní všetky podmienky účasti v kampani, poskytne banka zľavu z poplatku za
poskytnutie Hypotéky v takej výške, aby výsledná výška poplatku za poskytnutie Hypotéky po zľave
bola 0,00 EUR.
Podmienky účasti v kampani
Zľava z poplatku za poskytnutie Hypotéky sa vzťahuje na každého klienta, ktorý splní nasledovné
podmienky:




Klient splní interné podmienky banky pre získanie Hypotéky prostredníctvom
automatizovaného procesu „Prenos Hypotéky“, bez výrazného navýšenia oproti prenášanému
úveru na bývanie a s prenosom najviac troch úverov na bývanie.
Žiadosť o Hypotéku bude schválená v čase trvania kampane.
V zmluve o úvere bude dohodnuté splácanie Hypotéky z Osobného účtu v banke (ďalej len
„Inkasný účet“).

Povinnosti klienta
S účasťou v kampani je spojená povinnosť klienta vykonať na Inkasnom účte v období 36
kalendárnych mesiacov od poskytnutia Hypotéky aspoň jednu platbu platobnou kartou alebo mobilom
v kalendárnom mesiaci, a to minimálne v 30 kalendárnych mesiacoch. Pri porušení tejto povinnosti je
klient povinný zaplatiť banke sankciu vo výške zľavy z poplatku za poskytnutie Hypotéky, ktorá mu
bola poskytnutá a to tak, že banka je oprávnená odpísať celú výšku sankcie z Inkasného účtu.
Pojmy
Hypotéka je produkt banky s označením Hypotéka opísaný v článku 5 Obchodných podmienok pre
úvery občanom - Prima banka Slovensko, a.s.
Osobný účet je produkt s označením Osobný účet opísaný v odseku 3.3 Všeobecných obchodných
podmienok Prima banka Slovensko, a.s.
Poskytnutie Hypotéky je dátum podpisu úverovej zmluvy k Hypotéke všetkými zmluvnými stranami.
Záverečné ustanovenia
Do kampane budú zaradení iba klienti, ktorí do času uzatvorenia zmluvy o úvere udelili Prima banke
súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.
Tento Štatút nezakladá právny nárok na poskytnutie Hypotéky.
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Prima banka si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania kampane zmeniť tento Štatút alebo zrušiť
celú marketingovú kampaň. Všetky zmeny tohto Štatútu Prima banka zverejní a sprístupní na svojom
webovom sídle www.primabanka.sk. Prípadná zmena alebo zrušenie Štatútu sa nebude vzťahovať na
Hypotéky poskytnuté pred účinnosťou tejto zmeny alebo zrušenia.
V prípade rozporu tohto Štatútu s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa kampane, prípadne iných
nejasností sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto Štatútu. Tento Štatút je zverejnený na
webovej stránke www.primabanka.sk a dátum účinnosti tohto Štatútu je 21.02.2022.
Tento Štatút bol upravený a zverejnený v úplnom znení dňa 24.08.2022 a platí pre Hypotéky
schválené od 01.09.2022.
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