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Pravidla soutěže „PROFI CREDIT ROZDÁVÁ 1 MILION“
PROFI CREDIT Czech, a. s., IČO 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město,
110 00 Praha 1, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2892 (dále též „PROFI
CREDIT“) stanovuje pravidla pro soutěž „PROFI CREDIT ROZDÁVÁ 1 MILION“.

Nárok na výhru
Nárok na výhru vzniká pouze u nového klienta, který zažádá v období soutěže o
Zaměstnanecký úvěr – Osobní půjčku ve výši od 30 000 Kč. Následně projde interním
schvalovacím procesem, jeho žádost bude schválena, úvěr vyplacen a zaplacena 1. splátka
úvěru v řádném termínu.

Účastník soutěže
Účastníkem soutěže může být pouze osoba,
1. která v době trvání soutěže s námi uzavře smlouvu o úvěru;
2. která není v pracovním poměru nebo v podobném vztahu k naší společnosti, ani se
nijak nepodílí na uskutečnění, organizaci a zabezpečení této soutěže, není ani
osobou spolupracující s naší společností na základě obchodní smlouvy, a není ani
osobou blízkou takových osob;
Interní proces
1. Klient musí zažádat v období soutěže o Zaměstnanecký úvěr – Osobní půjčku od
30 000 Kč. Soutěže se může zúčastnit pouze v případě, že jeho žádost projde
interním schvalovacím procesem a smlouva bude následně vyplacena; Nárok na
odměnu 3 000 Kč vzniká až po zaplacení 1. splátky úvěru v řádném termínu.
Pořadí klientů určuje termín žádosti. Pokud klient nezaplatí 1. splátku v řádném
termínu, získá odměnu další klient v pořadí, dle termínu žádosti a řádně splacené
1. splátky.
2. Doba konání soutěže je od 15. 11. 2017 do 22.12. 2017. Soutěže se mohou
účastnit klienti s vyplacenou smlouvou v termínu akce.
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Ostatní
1. PROFI CREDIT je oprávněn odvolat tento veřejný příslib, přičemž toto odvolání
učiní nejméně tři dny před dnem jeho účinnosti, kterým je první den konání
soutěže.
2. Odvolání veřejného příslibu bude zveřejněno stejným způsobem, jako byl
zveřejněn samotný veřejný příslib.
3. Soutěž trvá od 15. 11. 2017 do 22. 12. 2017.
4. Ukončení soutěže bude oznámeno na webových stránkách www.proficredit.cz.
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