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PRAVIDLA AKCE „DOPORUČ A ZÍSKEJ“
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 jen „PROFI
CREDIT“) tímto prohlašuje, že každé osobě, která splní všechny podmínky vzniku nároku na
odměnu, poskytne v rámci akce „DOPORUČ A ZÍSKEJ“ (dále jen akce) odměnu podle těchto
podmínek (dále jen odměna).

OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA AKCI
Nárok na odměnu může vzniknout pouze účastníkovi akce.

ÚČASTNÍK AKCE
Účastníkem akce může být pouze fyzická osoba,
1. Která aktuálně je jako klient ve smluvním vztahu s PROFI CREDITem na základě
smlouvy nebo jiného finančního produktu apod. (dále „úvěrová smlouva“) nebo
osoba, která klientem byla, a to za podmínky, že smlouva byla ukončena řádným
splacením úvěru (v souladu se splátkovým kalendářem)
2. která není v pracovním poměru, nebo v podobném pracovním vztahu k PROFI
CREDITu, ani se nijak nepodílí na uskutečnění, organizaci a zabezpečení této akce,
není ani osobou spolupracující s PROFI CREDITem na základě obchodní smlouvy s
ním, a není ani osobou blízkou takových osob; a
3. zapojí se do akce tím, že předá stanoveným způsobem zájemcům o poskytnutí úvěru
nebo obdobného finančního produktu (dále “úvěrová smlouva“) PROFI CREDITu
jedinečný odkaz, který slouží k identifikaci účastníka akce.

NÁROK NA POSKYTNUTÍ ODMĚNY ÚČASTNÍKOVU AKCE PO SPLNĚNÍ
NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK
1. Účastník přepošle zájemci odkaz na online formulář, který získá od PROFI CREDITu
formou SMS zprávy nebo e-mailu, přičemž musí jít o zájemce – fyzickou osobu která
doposud neměla uzavřenou úvěrovou smlouvu s PROFI CREDITem; a
2. takový zájemce musí vyplnit online formulář, na jehož základě bude kontaktován
společností, následně musí uzavřít smlouvu o úvěru a současně řádně a v termínu
vyplývajícím z ním uzavřené smlouvy uhradí první splátku. V případě, že
s doporučeným klientem nebude sepsána smlouva na základě kontaktu
z odkazovaného formuláře, nárok na odměnu zaniká; a
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3. k uzavření smlouvy o úvěru se zájemcem dojde nejpozději do 30 dní po posledním
dni trvání soutěže;
4. účastník akce ani zájemce od žádné ze svých úvěrových smluv neodstoupí
v zákonné lhůtě

POSKYTNUTÍ ODMĚNY
1. PROFI CREDIT poskytne odměnu každému účastníkovi akce po splnění všech
podmínek pro vznik nároku, jak jsou výše uvedeny.
2. Odměna bude poskytnuta do 30 dní po splnění všech podmínek pro vznik nároku, a
to bezhotovostně.
3. Odměnou je částka 2 000 Kč. Splní-li účastník akce podmínky pro vznik nároku na
odměnu několikrát v jednom měsíci, odměna bude vyplacena za každý jednotlivý
případ uzavřené úvěrové smlouvy.
4. Účastník akce odpovídá za zdanění obdržené odměny, PROFI CREDIT za účastníka
žádné povinnosti s tím související nepřebírá.
5. Pokud dojde ke zneužití podmínek nebo k protiprávnímu jednání, PROFI CREDIT má
právo vyloučit účastníka akce.
6. Dodatečné prokazování splnění podmínek pro vznik nároku na odměnu se
nepřipouští.

ODPOVĚDNOST
1. Účastník akce bude při splnění podmínek akce jednat vždy na základě
předcházejícího souhlasu zájemce.
2. Zapojením se do akce nevzniká účastníkovi akce nárok na náhradu žádných nákladů
a ani nárok na náhradu škody.

OSTATNÍ
1. PROFI CREDIT je oprávněn odvolat tento veřejný příslib, přičemž toto odvolání je
učiní nejméně tři dny přede dnem jeho účinnosti. Odvolání veřejného příslibu zveřejní
PROFI CREDIT stejným způsobem, jako byl zveřejněn samotný veřejný příslib.
Dojde-li k odvolání veřejného příslibu, účastníkovi akce patří odměna, jestliže k
uzavření smlouvy o úvěru dojde do 30 dní od účinnosti odvolání příslibu.

2. Tento veřejný příslib trvá ode dne jeho zveřejnění na internetové stránce
ww.proficredit.cz
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