Informácia o pravidlách pre poskytnutie
bezúročného obdobia
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Banka“) poskytuje svojim
klientom prostredníctvom revolvingového spotrebiteľského úveru - kreditná karta - bezúročné obdobie na
sumu nákupov tovarov alebo služieb čerpanú u obchodníkov prostredníctvom POS terminálov alebo
internetu až do 55 dní.
Fungovanie bezúročného obdobia sa riadi:
1. Obchodnými podmienkami o poskytovaní platobných služieb1:
• Vzťahuje sa iba na platby kartou za nákup tovaru a
služieb u obchodníka
• Nevzťahuje sa na výber z bankomatu a prevod
peňažných prostriedkov z karty
• Nevyhnutnou podmienkou je celú dlžnú sumu uvedenú
vo výpise z úverového účtu zaplatiť v lehote splatnosti
na účet Banky
2. Zmluvou o revolvingovom úvere2:
• Klient je oprávnený kedykoľvek splatiť celý zostatok
Revolvingového úveru alebo jeho časť
• Klient sa zaväzuje riadne a včas splácať poskytnutý
Revolvingový úver, a to formou dohodnutých
pravidelných mesačných splátok
• Splátka Revolvingového úveru sa považuje za uhradenú
v deň pripísania peňažných prostriedkov na účet Banky
najneskôr v deň splatnosti mesačnej splátky
• Riadnym splácaním sa rozumie zaplatenie mesačnej
splátky v stanovenej výške, na účet, ktorý Klientovi
oznámi Banka s uvedením správneho variabilného
symbolu
Pre splnenie podmienok bezúročného obdobia je potrebné, aby suma minimálnej splátky bola pripísaná
na účet Banky do 10. dňa a celá dlžná suma do 25. dňa mesiaca, v ktorom ste dostali výpis.
Vzhľadom na to, že pripísanie úhrady poštovou zloženkou prebieha približne 7 pracovných dní a formou
bankového prevodu približne 3 pracovné dni, odporúčame Vám úhradu zrealizovať s dostatočným
predstihom
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Obchodné podmienky o poskytovaní platobných služieb, účinné od 14. 9. 2019, bod 4.3
Zmluva o revolvingovom úvere, časť 4 - Splácanie Revolvingového úveru

Príklad: Klient v mesiaci január nepoužil svoju kartu Cetelem a nemal dlžnú sumu. V mesiaci február použil
svoju kartu na platbu u obchodníkov a získal Cashback 2 €, ďalej 2x vyberal z bankomatu po 50 € a má
Súbor poistenia A pre kreditnú kartu.
Výpis za február zaslaný začiatkom marca:
Obchodnícke transakcie

platby u obchodníkov:
- na POS
- na webe
Klientske transakcie
- Výbery hotovosti z bankomatu
- Prevod peňazí na účet
(spolu s príslušnými poplatkami)
- Splátka dlžnej sumy z predchádzajúceho cyklu
Bankové transakcie
- Cashback
- Súbor poistenia A pre produkt Kreditná karta
- úroky za bezhotovostné nákupy
- úroky za výber a prevod hotovosti
Minimálna splátka 24 €
3
Pre získanie bezúročného obdobia je potrebné: - do 7. marca poslať minimálnu splátku 24 €
3
- do 22. marca poslať aj 285 €

spolu

-200 €

spolu

-105 €

spolu
spolu

+0 €
+2 €
-5 €
-0 €
-1 €
309 €

Dlžná suma

Klient do 25. marca uhradil celú dlžnú sumu 309 €. Preto mu nevznikli žiadne úroky a teda využil
bezúročné obdobie. Zároveň v mesiaci marci používal svoju kreditnú kartu na platby u obchodníkov a
získal Cashback 3 €, ďalej 1x vybral z bankomatu 50 € a 1x si previedol peniaze na svoj účet cez službu
Prevod peňazí na účet. Tak isto reklamoval u obchodníka tovar a ten mu vrátil na kartu 50 €. Tento návrat
mu zvýšil aktuálny použiteľný zostatok na karte a znížil aktuálnu čerpanú sumu v mesiaci marec.
Výpis za marec zaslaný začiatkom apríla:
Obchodnícke transakcie

platby u obchodníkov:
- na POS
- na webe
4
Návrat na kartu (refund za vrátený tovar)
Klientske transakcie
Výbery hotovosti (spolu s príslušnými poplatkami)
z bankomatu
Prevod peňazí na účet
Splátky dlžnej sumy z predchádzajúceho cyklu
Bankové transakcie
- Cashback
- Súbor poistenia A pre produkt Kreditná karta
- úroky za bezhotovostné nákupy
- úroky za výber a prevod hotovosti
Minimálna splátka 24 €
3
Pre získanie bezúročného obdobia je potrebné: - do 7. apríla poslať minimálnu splátku 24 €
3
- do 22. apríla poslať aj 379 €
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spolu

-300 €

spolu
spolu

+50 €
-150 €

spolu
spolu

+309 €
+3 €
-5 €
-0 €
-1 €
403 €

Dlžná suma

Splátka musí byť pripísaná na účet banky. Medzibankový prevod trvá 2 až 3 pracovné dni a preto je potrebné, aby ste ju
poslali skôr.
Návrat na kartu za vrátený tovar je transakcia vykonaná obchodníkom. Takáto kreditná transakcia mení výšku aktuálne
čerpanej sumy a aktuálneho použiteľného zostatku karty v rámci existujúceho cyklu a nemení výšku dlžnej sumy z minulého
cyklu alebo vypočítané sumy splátok.

