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Verejný prísľub pre získanie odmeny  
Akcia „Nákupy s kartou CETELEM“ 

 
Spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, 
Francúzsko, zapísaná v Registri obchodu a spoločností vedenom Obchodným súdom v Paríži pod č. 542 
097 902,  konajúca v Slovenskej republike prostredníctvom svojej organizačnej zložky BNP PARIBAS 
PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, sídlo: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 47 
258 713, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Po, vložka č. 2990/B (ďalej 
aj ako „vyhlasovateľ“ alebo „BNPP PF“) v súlade s § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v platnom znení adresuje klientom verejný prísľub na získanie Odmeny (ďalej len „akcia“). 
 
Pravidlá stanovené v tomto dokumente sú jediné a sú záväzné pre všetkých zúčastnených klientov. 

 

Podmienky a pravidlá akcie: 

 Akcia prebieha od 10. januára 2022 do 20. januára 2022.  

 Do akcie bude zaradený existujúci klient BNPP PF, ktorý:  

a) Je držiteľom kreditnej karty Cetelem (klient), fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne 

úkony, v čase zapojenia do akcie dovŕšila osemnásty rok veku a má trvalý pobyt na území 

Slovenskej republiky.  

b) Nebude v omeškaní so zaplatením minimálnej splátky. 

c) Počas akcie zrealizujete transakcie u obchodníkov s vybraným sortimentom. Pre priznanie 

Odmeny je potrebné, aby bol obchodník zaradený pod vybraný MCC kód1. Pre priznanie Odmeny 

sú vybrané nasledujúce MCC kódy so sortimentom tovaru:  

 Nábytok (5021, 5712, 5719) 

 Obuv, oblečenie a doplnky, šperky, hodinky, kožená galantéria (5137, 5139, 5611, 5621, 

5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5691, 5698, 5699, 5931, 5941, 5944, 5948) 

 Elektro, PC, softvér (5045, 5065, 5722, 5732, 5734, 5997) 

 Papiernictvá, kníhkupectvá, hudobniny (5111, 5131, 5192, 5733, 5735, 5942, 5943) 

 Hobby obchody, šitie, dielňa, záhrada (5072, 5200, 5211, 5251, 5310, 5311, 5945, 5949, 

5999) 

 Digitálny tovar – médiá, knihy, filmy, hudba (5815) 

 Načúvacie prístroje, ortopedický tovar a protetické pomôcky (5975, 5976) 

d) Započítavajú sa tieto transakcie - platby u obchodníka: 

 cez POS terminál, 

 cez internetový obchod. 

 Za zaúčtované transakcie bude klientovi vyplatená Odmena (cash back) v celkovej výške 2 (dve)2 % 

zo sumy zaúčtovanej na kartovom účte. 

 Do akcie je možné zapojiť sa kedykoľvek počas trvania akcie. 

 Klient sa do akcie zapojí splnením podmienok z bodov a) až d). 

                                                           
1 Všetci obchodníci sú zaradení do príslušnej kategórie, podľa typu ponúkaného tovaru a služieb a majú 
pridelení príslušný MCC kód (merchant category code). 
2 Odmena (Cash back) bude vyplatená v dvoch sumách – ako základná vo výške 1 % a dodatková vo výške 1 %. 
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 V prípade, ak klient nespĺňa čo i len jednu z vyššie uvedených podmienok na účasť v akcii, bude 

z akcie vyradený.  

 Cetelem nezodpovedá za správne zaradenie3 obchodníka pod príslušný MCC kód. 

 Pokiaľ nastane situácia, že obchodník mal nesprávne priradený MCC kód, potom takáto transakcia 

nebude spĺňať podmienky na priznanie dodatočnej odmeny (cash backu) vo výške 1 %. Takejto 

transakcii však bude priznaná základná odmena vo výške 1 %. 

 Odmena vo výške 1 % bude pripísaná spolu s pripísaním základnej odmeny vo výške 1 %.  

 Maximálna výška Odmeny sú 2 % z celkového úverového rámca kreditnej karty. 

 Účasť, ktorá je v rozpore s týmito vyhlásenými podmienkami, je neplatná.  

 Klient môže kedykoľvek počas trvania akcie svoju účasť v akcii, napriek tomu, že spĺňa všetky 

podmienky, ukončiť písomným oznámením doručeným BNPP PF. Jeho účasť zaniká doručením 

tohto oznámenia BNPP PF.  

 V prípade zistenia neoprávnenosti účasti klienta v akcii alebo v prípade zistenia iného porušenia 

podmienok akcie má BNPP PF právo okamžite vyradiť klienta z akcie. 

 

Daňová povinnosť: Zdanenie sa riadi ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

Za odvedenie dane zodpovedá klient. 

Súdne vymáhanie Odmeny: Odmena nie je vymáhateľná súdnou cestou, ani žiadnou inou právnou 

cestou. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich 

splnení resp. nesplnení BNPP PF. 

Zmena podmienok a/alebo odvolanie akcie: BNPP PF si vyhradzuje právo na zmenu verejného prísľubu, 

ako napríklad: upraviť dobu trvania tejto akcie, meniť podmienky tejto akcie alebo tiež túto akciu 

odvolať. Toto právo môže BNPP PF uplatniť kedykoľvek a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia 

náhrady. Zmenu podmienok akcie sa BNPP PF zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým došlo 

k zverejneniu akcie. Zmeny podmienok akcie alebo odvolanie akcie sa stávajú účinné dňom ich 

zverejnenia. Ak BNPP PF uplatní právo na odvolanie akcie, žiadnemu z klientov nevznikne nárok voči 

BNPP PF na náhradu škody, ani žiadny iný nárok akejkoľvek povahy. Klient si je vedomý, že mu 

v súvislosti s účasťou v akcii nevznikli žiadne náklady, ktorých vynaloženie by inak mohlo zakladať nárok 

na náhradu škody. Verejný prísľub je zverejnený na internetovej stránke vyhlasovateľa 

www.cetelem.sk/nakupy-s-kartou/, pričom nadobúda platnosť a účinnosť dňom vyhlásenia. Originál je 

uložený v sídle spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky 

Karadžičova 2, 811 09 Bratislava. Klient splnením podmienok na získanie Odmeny v zmysle tohto 

verejného prísľubu vyjadruje svoj súhlas s pravidlami a podmienkami verejného prísľubu stanovenými 

týmto prísľubom. BNPP PF si vyhradzuje právo neposkytnúť Odmenu v prípade, ak klient nesplnil alebo 

porušil ktorékoľvek z ustanovení tohto prísľubu. BNPP PF nehradí klientovi žiadne náklady, ktoré mu 

vzniknú v súvislosti s Odmenou alebo plnením podmienok tohto verejného prísľubu.  

 
V Bratislave, 13. decembra 2021 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA,  

pobočka zahraničnej banky 
 

                                                           
3 MCC kód je obchodníkovi priradený bankou obchodníka. Cetelem nezaraďuje obchodníka do kategórie, t. j. 
neprideľuje obchodníkovi MCC kód a nemá vplyv na toto označenie/zaradenie. Cetelem dostane informáciu 
o MCC kóde v rámci kartovej transakcie. 

http://www.cetelem.sk/

