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Štatút marketingovej kampane

„Vyplatenie bonusu vo výške nákladov klienta na predčasné
splatenie prenášaného úveru na bývanie“
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 01.03.2022 do 30.04.2022.
Bonus vo výške nákladov klienta na predčasné splatenie prenášaného úveru na bývanie
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 bonus vo výške nákladov
klienta na predčasné splatenie prenášaného úveru na bývanie (ďalej len „bonus“), a to za nižšie
uvedených podmienok.
Podmienky účasti v kampani
Bonus bude vyplatený každému klientov, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:





Klient splnení 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.
V zmluve o úvere bude dohodnuté splácanie Hypotéky z Osobného účtu v banke (ďalej len
„Inkasný účet“);
Žiadosť o Hypotéku banka schváli v období od 01.03.2022 do 30.04.2022 a klient načerpá
Hypotéku poskytnutú na základe Zmluvy najneskôr dňa 31.05.2022.
Náklady na predčasné splatenie úveru na bývanie v inej banke alebo pobočke zahraničnej
banky súvisiace s prenosom klient preukáže predložením tlačiva pôvodnej banky, kde pôvodná
banka (i) vyčísli zostatok úveru na bývanie, ktorý je predmetom prenosu do banky, k dátumu
predčasného splatenia a (ii) uvedie príslušné náklady.

Vyplatenie bonusu
Po splnení podmienok účasti v kampani, Banka vyplatí bonus v prospech Osobného účtu klienta v
banke do piatich pracovných dní od čerpania Hypotéky. Bonus bude vyplatený vo výške skutočných
nákladov klienta na predčasné splatenie prenášaného úveru na bývanie v inej banke alebo pobočke
zahraničnej banky. Do nákladov klienta na predčasné splatenie úveru na bývanie sa nebude
započítavať vrátenie štátneho príspevku pre mladých, žiadne poplatky alebo iné platby z titulu
nesplácania úveru na bývanie, ktorý je predmetom prenosu, ani iné poplatky pôvodnej banky
súvisiace so zmenou zmluvných podmienok. Maximálna výška bonusu je 1% z výšky poskytnutej
Hypotéky v banke.
Povinnosť vrátenia vyplateného bonusu
S účasťou v kampani je spojená povinnosť klienta poskytnutý úver riadne splácať v dohodnutých
splátkach, riadne plniť všetky povinnosti dojednané v zmluve o úvere a zároveň zdržať sa
predčasného splatenia úveru počas prvej doby fixácie. Pokiaľ banka poskytne klientovi bonus a klient
poruší svoju povinnosť tým, že Hypotéku, ku ktorej bol bonus poskytnutý, predčasne splatí počas
prvej doby fixácie, pričom nepôjde o predčasné splatenie Hypotéky v súvislosti s uplynutím doby
fixácie, musí klient sumu vyplateného bonusu banke vrátiť.

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.
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. 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 01.01.2022.
Tento Štatút bol upravený a zverejnený v úplnom znení dňa 21.02.2022 a platí pre Hypotéky
schválené od 01.03.2022.

