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Informácia o pravidlách pre poskytnutie špeciálneho 
peňažného bonusu „Cashback“ v reklamnej kampani  
“Čo by si urobil ty” 
 
Jedným z produktov, ktoré spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka 
zahraničnej banky (ďalej len „Banka“) poskytuje svojim klientom, je revolvingový 
spotrebiteľský úver, tzv. Kreditná karta Cetelem. Banka v rámci reklamnej kampane “Čo by si 
urobil ty” poskytne svojim klientom, ktorí v období od 01. 11, 2019 do 31.12.2019 
prostredníctvom stránky https://www.cetelem.sk/kreditna-karta/ požiadajú o vydanie Kreditnej 
karty Cetelem a uzatvoria s Bankou zmluvu o revolvingovom spotrebiteľskom úvere a vydaní 
kreditnej karty a rámcovú zmluvu o poskytovaní platobných služieb špeciálny peňažný bonus 
„Cashback“ vo výške 5% z nákupu, maximálne do výšky 5% z výšky aktuálneho úverového 
rámca. 
 
Špeciálny peňažný bonus „Cashback“ bude klientovi Banky poskytnutý za nákup tovaru 
alebo služby prostredníctvom Kreditnej karty Cetelem počas prvých 30 dní od zaslania 
kreditnej karty Cetelem klientovi a za aktívne využívanie Kreditnej karty Cetelem na nákup 
tovarov alebo služieb na ktoromkoľvek obchodnom mieste, akceptujúcom pri platbe Kreditnú 
kartu Cetelem (prostredníctvom POS terminálu, nákupu tovaru alebo služby cez internet a 
M.O./T.O. - mail order/telephone order). 
 
Špeciálny peňažný bonus „Cashback“ nebude klientovi Banky poskytnutý v prípade, ak 
Kreditnú kartu Cetelem použije pri výbere hotovosti z bankomatu, alebo prostredníctvom 
POS/virtuálneho POS terminálu identifikovaného ako Merchant Cathegory Code 7995 
(Gambling transakcie), alebo pri prevode peňažných prostriedkov prostredníctvom klientskej 
zóny, alebo pri prevode peňažných prostriedkov prostredníctvom Klientskeho servisu. Suma, 
zodpovedajúca výške špeciálneho peňažného bonusu „Cashback“, bude klientovi pripísaná 
na jeho kartový účet dva pracovné dni pred uzávierkou kalendárneho mesiaca. Uzávierkou 
kalendárneho mesiaca sa rozumie posledný pracovný deň v kalendárnom mesiaci. Iný 
spôsob poskytnutia špeciálneho peňažného bonusu „Cashback“ je vylúčený. Klient nemá 
nárok na vyplatenie špeciálneho peňažného bonusu „Cashback“ za príslušný kalendárny 
mesiac, v ktorom nezaplatil stanovenú minimálnu splátku do dňa splatnosti. Informáciu o 
pripísanom špeciálnom peňažnom bonuse „Cashback“ dostane klient prostredníctvom 
pravidelného mesačného výpisu ku Kreditnej karte Cetelem.  
 
Klient stráca nárok na poskytnutie špeciálneho peňažného bonusu „Cashback“ za nákup 
tovaru alebo služby, ktorý bol stornovaný. Ak Banka za stornovaný nákup špeciálny peňažný 
bonus „Cashback“ už poskytla, zaúčtuje na ťarchu príslušného kartového účtu klienta sumu 
vo výške špeciálneho peňažného bonusu „Cashback“ pripísanú za stornovaný nákup.   
 
Klientom, ktorým je poskytovaný špeciálny peňažný bonus „Cashback“ vo výške 5% z 
nákupu, nemajú nárok na čerpanie štandardného peňažného bonusu “Cashback” vo výške 1 
%. V prípade nesprávneho výpočtu sumy špeciálneho peňažného bonusu „Cashback“ Banka 
bezodkladne po zistení tejto skutočnosti pripíše príslušnú sumu na kartový účet klienta alebo 
zaúčtuje príslušnú sumu na ťarchu kartového účtu klienta a bezodkladne o tom informuje 
klienta. Na špeciálny peňažný bonus „Cashback“ klient nemá právny nárok a nie je možné 
ho súdne vymáhať. 
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