
   

 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v Registri obchodu a spoločností pod č. B 542 097 902, konajúca v Slovenskej republike 
prostredníctvom BNP  PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava,  IČO 47 258 713, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
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Verejný  prí sľub  

 
podľa ustanovenia § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
právnych predpisov 
 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v Registri 
obchodu a spoločností pod č. B 542 097 902, konajúca v Slovenskej republike prostredníctvom 
BNP  PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky so sídlom Karadžičova 2, 
811 09 Bratislava,  IČO 47 258 713, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 
Po, vložka číslo: 2990/B zastúpená Nathalie Nesrin Gonin, vedúci organizačnej zložky (ďalej len 
„Banka“) sa týmto verejným prísľubom zaväzuje, 

 

 
že všetkým klientom, ktorí: 

a) uzatvoria s Bankou zmluvu o spotrebiteľskom úvere, pričom o úver požiadajú telefonicky alebo 

prejavia záujem prostredníctvom formuláru na internetovej stránke 

www.cetelem.sk/prekvapenie v čase od 01.10.2021 do 31.12.2021, v minimálnej výške 5000 

EUR a maximálnej výške 10 000 EUR, s dobou splatnosti max 60 mesiacov, a zároveň   

b) ide o novo poskytnutý úver (t.j. nie navýšenie už existujúceho úveru v Banke) 

Banka poskytne zvýhodnenú úrokovú sadzbu 3,99% p.a. (ďalej len „Benefit“). 

 

Ak súčasne prebiehajú viaceré kampane v Banke, nie je možne ich kombinovať.  

Banka si vyhradzuje právo neposkytnúť Benefit v prípade, ak Klient nesplnil, alebo porušil ktorékoľvek 

z ustanovení tohto prísľubu.  

Uvedené podmienky Benefitu platia len pre klientov, ktorí splnia všetky podmienky uvedené v bode a) 

– b) tohto Verejného prísľubu, a ktorým bol na základe uzatvorenej zmluvy o spotrebiteľskom úvere 

úver poskytnutý. Viac informácií na www.cetelem.sk alebo na telefónnom čísle 0850 111 212. 

 
 

Reprezentatívny príklad: Pri úvere vo výške 8 000 €, s úrokovou sadzbou 3,99 % ročne, s počtom mesačných 
splátok 60 vo výške 147,30€ (resp. 157,59 € vrátane poistenia), s dobou splatnosti 60 mesiacov je celková 
čiastka, ktorú spotrebiteľ zaplatí 8 838,00 € (resp. 9 455,40 € vrátane poistenia). Poplatok za poskytnutie 
úveru je 0 €. RPMN je vo výške 4,06%. Výpočet RPMN nezohľadňuje sumu určenú na úhradu poistného, 

pretože poistenie nie je podmienkou poskytnutia pôžičky. Na schválenie a poskytnutie pôžičky nie je právny. 
                                                                                                        
 V Bratislave,  30.11.2021                                                                              
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