
 
 

Štatút reklamnej a propagačnej kampane: 

„ Benefit 500€ k pôžičke “ 
 

Organizátor reklamnej a propagačnej kampane: 

Spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, sídlo: 1, Boulevard Haussmann, 

75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v parížskom Registri obchodu a spoločností pod č. 542 

097 902,  konajúca na Slovensku prostredníctvom 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 „Organizátor“ alebo „Banka“)  

 

1. Trvanie a účastníci kampane 

Organizátor vyhlasuje kampaň „Vianoce v predstihu“ (ďalej len „Kampaň“) pre obdobie od 

25.10.2017 do 10.12.2017, vrátane (ďalej len „Trvanie Kampane“). Kampane sa môže 

zúčastniť len fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, v čase zapojenia do 

Kampane dovŕšila 18. (slovom: osemnásty) rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej 

republiky. Do Kampane bude zaradená každá fyzická osoba, ktorá počas doby Trvania 

Kampane požiada Banku o poskytnutie spotrebiteľského úveru s názvom „Pôžička Cetelem“ 

(ďalej len „Pôžička“), ak Banka žiadosť schváli a Pôžičku poskytne. 

 

V prípade, ak klient v priebehu kampane prestane spĺňať vyššie uvedené podmienky, jeho 

účasť  zaniká.  

Z účasti na Kampani sú vylúčení zamestnanci Banky a osoby pracujúce pre Banku na základe 

akejkoľvek zmluvy.  

 

2. Podmienky  

O Pôžičku možno v dobe Trvania Kampane požiadať telefonicky na telefónnom čísle *2222 

alebo prostredníctvom webovej stránky Banky www.cetelem.sk vyplnením online žiadosti 

o Pôžičku a vo výške od 2000€ (slovom dvetisíc eur).     

  

 

3. Benefit k pôžičke 

Počas Trvania Kampane majú účastníci Kampane možnosť získať benefit v podobe Pôžičky 

vo výške 500€ (slovom päťsto eur) s úrokom 0,00% p.a. (ďalej len „Benefit“). 

 

Príklad: 
Pri pôžičke vo výške 10 000€, s úrokovou sadzbou  6,90 % p. a., s počtom mesačných splátok 96, vo výške 

135,84 €, s dobou splatnosti 96 mesiacov je RPMN vo výške 7,12 % a celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ 

zaplatiť je 13 040,64 €. K základnej výške pôžičky je navyše suma 500 € s 0 % úrokom s mesačnou splátkou 25 

€ na 20 mesiacov v je RPMN  vo výške 0,0% a celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť je 500 €. 

Výpočet RPMN nezohľadňuje sumu určenú na úhradu poistného, pretože poistenie nie je podmienkou 

poskytnutia pôžičky. Na schválenie a poskytnutie pôžičky nie je právny nárok 

 

Na získanie Benefitu k Pôžičke musí účastník Kampane splniť naraz všetky nasledovné 

podmienky: 

- Banka schváli jeho žiadosť a poskytne mu Pôžičku, 

- ak je účastník Kampane už klientom Banky nesmie byť v omeškaní so splácaním 

žiadneho Bankou poskytnutého spotrebiteľského úveru, 

http://www.cetelem.sk/


   

 
 

- uzavrie s Bankou zmluvu o poskytnutí Benefitu, t.j. zmluvu o poskytnutí 

spotrebiteľského úveru vo výške 500€ s úrokom 0% p.a. 

Do Kampane bude zaradení aj účastník, ktorému Banka schválila a poskytla Pôžičku po 

uplynutí doby Trvania Kampane, ak o Pôžičku požiadal v dobe Trvania Kampane. 

 

4. Vylúčenie z kampane 

Banka si vyhradzuje právo vylúčiť z Kampane účastníkov, ktorí nespĺňajú všetky podmienky 

uvedené v tomto Štatúte. Na účastníkov, ktorí nespĺňajú podmienky na zaradenie do 

Kampane, sa neprihliada. 

 

5. Záverečné ustanovenie 

5.1.Účastník Kampane splnením podmienok účasti v Kampani dobrovoľne udeľuje Banke v 

súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZoOOÚ“) svoj 

súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov za podmienok uvedených v tomto Štatúte v 

rozsahu identifikačných údajov, údajov potrebných na posúdenie splnenia podmienok 

Kampane a údajov potrebných na poskytnutie Benefitu na účely vyhodnotenia Kampane a 

ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením Kampane na dobu nevyhnutnú na realizáciu 

vyhodnotenia Kampane, najdlhšie však na dobu Trvania Kampane. 

 

5.2.Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Trvania Kampane zmeniť tento Štatút 

a podmienky Kampane v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny tohto Štatútu podľa tohto bodu 

Organizátor zverejní a sprístupní verejnosti prostredníctvom webovej stránky 

www.cetelem.sk. 

 

5.3.Organizátor je oprávnený kedykoľvek ukončiť Kampaň, a to aj pred uplynutím doby 

Trvania Kampane. Organizátor je taktiež oprávnený počas Trvania Kampane zmeniť 

Podmienky Benefitu k Pôžičke a výšku Benefitu. Pri zmenách uvedených v tomto bode 

postupuje Organizátor v zmysle bodu 5.3 Štatútu a týmto bodom nie sú dotknuté oprávnenia 

Organizátora uvedené v bode 5.3 Štatútu. 

 

5.4.Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkovi Kampane náklady, ktoré mu 

vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Kampani. 

 

5.5. Na zaradenie do Kampane ani na priznanie Benefitu nie je právny nárok. V prípade 

rozporu tohto Štatútu s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa Kampane, prípadne iných 

nejasností sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto Štatútu. V prípade výkladových 

problémov tohto Štatútu je záväzným výklad Organizátora Kampane. 

 

5.6. Pojmy použité v tomto Štatúte, ktoré v ňom nie sú definované, sa vykladajú podľa 

zmluvy uzatvorenej medzi Bankou a Účastníkom Kampane a príslušnej zmluvnej 

dokumentácie, ktorá tvorí súčasť predmetnej zmluvy. 

 

5.8 Tento Štatút je zverejnený na webovej stránke www.cetelem.sk a dátum účinnosti tohto 

Štatútu je 25. 10. 2017. 

 
 

V Bratislave dňa 25.10.2017                         

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA,  

pobočka zahraničnej banky 

 


