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PROFI CREDIT Czech, a. s.,
IČO 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46,110 00 Praha 1

vyhlašuje akci „PŮJČKA S ASISTENČNÍ SLUŽBOU AUTOCARE 2.0 nebo
MEDICARE ZDARMA“.

1. Akce je určena všem klientům společnosti, kteří budou osloveni v rámci oslovovací akce
na členy klubu dobrého klienta, uskutečněné dne 12. - 13. února 2018 s nabídkou dalšího
úvěru s možností získání asistenční služby.
2. Klienti, kteří splní níže určené podmínky, získají asistenční služby AUTOCARE 2.0 nebo
MEDICARE v hodnotě až 1750 Kč ZDARMA. Klient si bude moci vybrat, jaký typ služeb
bude chtít využívat.
3. Akce probíhá ve dnech 12. února – 28. února 2018.
5. Akce bude vyhodnocena do 30. dubna 2018. Výhercům bude odměna odeslána do
dvaceti dnů ode dne vyhodnocení akce.
6. Nárok na získání asistenční služby vzniká sepsáním žádosti o Zaměstnanecký úvěr –
Osobní půjčku v období 12. února – 28. února 2018. Následně projde interním schvalovacím
procesem, jeho žádost bude schválena, úvěr vyplacen a zaplacena 1. splátka úvěru
v řádném termínu.
8. Dojde-li ke zneužití podmínek nebo bude zjištěno protiprávní jednání, nemá účastník,
který se takového jednání dopustil, na výhru nárok.
9. Vyhrazujeme si právo měnit soutěžní pravidla nebo soutěž před jejím řádným ukončením
zrušit. Změny budou oznámeny na www.proficredit.cz.

Interní proces
1. Oslovený klient musí zažádat v období akce o Zaměstnanecký úvěr – Osobní půjčku.
V případě, že projde interním schvalovacím procesem a jeho žádost bude následně
schválena, poté smlouva vyplacena a klient v řádném termínu zaplatí první splátku.
2. Klient po řádném uhrazení 1. splátky obdrží na telefonní číslo uvedené na žádosti
zprávu s unikátním kódem – je nutné, aby klient uvedl správné telefonní číslo.
3. Klient si vybere, o jakou asistenční službu bude mít zájem a poté navštíví webovou
stránku www.auto-care.cz nebo www.medi-care.cz, na které je podrobně vysvětlen
postup online sjednání asistenční služby na 1 rok. V kolonce "Chci uplatnit slevový
kupón" vyplní unikátní kód a tím si asistenční službu aktivuje.
4. V případě pomoci uplatnění unikátního kódu se klient obrátí na svého úvěrového
poradce.
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Ostatní
1. PROFI CREDIT je oprávněn odvolat tento veřejný příslib, přičemž toto odvolání učiní
nejméně tři dny přede dnem jeho účinnosti, kterým je první den konání akce.
2. Odvolání veřejného příslibu bude zveřejněno stejným způsobem, jako byl zveřejněn
samotný veřejný příslib.
3. Akce trvá od 12. 2. 2018 do 28. 2. 2018.
4. Cena asistenční služby AutoCare 2.0 je 1 790 Kč na 1 rok.
5. Cena asistenční služby MediCare je 1 140 Kč na 1 rok.
6. Funkčnost webových stránek a unikátních kódů určených pro sjednání asistenčních
služeb zajišťuje společnost Europ Assistance s.r.o.
Více na webových stránkách partnera akce www.auto-care.cz, www.medi-care.cz
nebo na non-stop lince 810 100 800.
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