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Štatút marketingovej kampane

„Pôžička 3.000 EUR za 0,00% ročne“
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 08.09.2021 do 31.12.2021.
Pôžička za 0,00% ročne
Každému klientovi, ktorý splní všetky podmienky kampane, poskytne banka Pôžičku s úrokovou sadzbou 0,00%
ročne na celú dobu splácania.
Podmienky kampane
Do kampane sa môže zapojiť každý, kto spĺňa nasledovné podmienky:








Žiadosť o Pôžičku musí byť banke doručená a zároveň zmluva o Pôžičke musí byť uzatvorená v čase
trvania kampane.
Požadovaná a schválená výška Pôžičky musí byť 3.000 EUR.
Kampaň môže byť klientom využitá iba na jednu Pôžičku (klient môže uzatvoriť iba jednu zmluvu o
Pôžičke).
Pôžička nebude poskytnutá na základe ponuky banky s vopred predschváleným limitom čerpania, ktorý
bol vypočítaný na základe historických údajov o finančnej situácii klienta.
Pôžička bude bezúčelová a nebude určená na refinancovanie alebo splatenie iného úveru.
Peňažné prostriedky z Pôžičky budú poskytnuté v celosti na Osobný účet klienta.
Klient splní podmienky bonity (najmä v oblasti výšky a druhu príjmu) a ostatné interné kritériá banky pre
poskytnutie Pôžičky.

Na poskytnutie Pôžičky nie je právny nárok.
Pojmy
Pôžička je produkt banky s označením Pôžička opísaný v článku 3 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
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 Pôžičky 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 08.09.2021.
Tento Štatút bol upravený a zverejnený v úplnom znení dňa 29.11.2021.

