Pravidla marketingové akce
Garance snížení sazby -1 %
a
Garance lepší sazby
1. Organizátor
Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen
„Sberbank“).

2. Popis akce
Sberbank vyhlašuje podle § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský
zákoník“), že každá osoba (dále jen „Účastník Akce“), která splní všechny podmínky těchto akcí (dále
jen „Akce“), obdrží úrokovou sazbu (dále jen „Sazba“) u svého úvěru u Sberbank ve výši o 1 % nižší, než
doloží v závazné nabídce od jiné banky. Nabídka musí splňovat požadavky banky stanovené níže
v těchto pravidlech. Minimální možná Sazba vypočtená Bankou od okamžiku poskytnutí slevy v rámci
Akce je 4,80 % p. a.

3. Termín konání akce
Akce probíhá v období od 11. 2. 2018 do odvolání ze strany Sberbank (dále jen „Období“). Podmínky
Akce platí po celou dobu trvání smlouvy o úvěru, o který Účastník Akce požádal během Období a který
byl během Období Sberbank načerpán (došlo ze strany Sberbank k vyhotovení akceptačního dopisu).

4. Základní podmínky
4.1. Účastník Akce požádal ve Sberbank v průběhu Období o nezajištěný spotřebitelský úvěr a tento
úvěr byl v průběhu Období ze strany Sberbank načerpán. Akce se nevztahuje na úvěry poskytnuté
ve formě kontokorentu, kreditní karty nebo spotřebitelského úvěru s marketingovým označením
Alternativa a Zaměstnanecký úvěr v CZK.
4.2. Účastník Akce splácí svoje závazky vůči Sberbank řádně a včas.
4.3. V případě prodlení s jakoukoliv měsíční splátkou bude Účastník Akce z Akce vyřazen bez ohledu
na délku trvání takového prodlení, výši prodlení a důvody jeho vzniku.
4.4. Účastník Akce v průběhu trvání smlouvy o úvěru splňujícím podmínky zařazení do Akce odešle
prostřednictvím webového formuláře „Mám lepší nabídku“ umístěného na stránkách
www.sberbank.cz závaznou nabídku od jiné banky (s platnou bankovní licencí opravňující
k poskytování spotřebitelských úvěrů na území České republiky) (dále jen „Nabídka instituce“), ve
které je uvedena nižší úroková sazba než ve smlouvě o úvěru uzavřené v souladu s článkem 3
těchto pravidel.
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4.5. Účastník Akce podepíše osobně na pobočce Sberbank dodatek ke smlouvě o úvěru se sníženou
Sazbou.

5. Pravidla uznatelnosti Nabídky instituce
Nabídka Instituce musí splňovat následující náležitosti:
Je vystavena v písemné formě (může se jednat o jeden z následujících dokumentů:
předsmluvní informace, návrh smlouvy nebo marketingová nabídka na hlavičkovém
dokumentu instituce) nebo v elektronické formě (e-mailová marketingová nabídka se
znaky instituce),
Je personalizovaná (obsahuje minimálně jméno a příjmení Účastníka Akce),
Je vystavena na stejnou (s tolerancí mínus 10 %) nebo vyšší částku, která zbývá splatit
Účastníkovi Akce u Sberbank,
Obsahuje údaje o úrokové sazbě a sazbě RPSN,
Není starší než 1 měsíc a je v den zaslání do Sberbank platná

6. Snížení Sazby
Účastník Akce, který splní podmínky Akce uvedené v článku 3, 4 a 5, obdrží od Sberbank Sazbu ve výši
úrokové sazby uvedené v Nabídce instituce sníženou o 1 %. Sazba bude Účastníkovi Akce snížena při
nejbližší pravidelné splátce úvěru za podmínek, že dodatek podepsaný Účastníkem Akce a bankou
bude zpřístupněn Sberbank nejpozději 10 pracovních dnů před datem nejbližší sjednané řádné měsíční
splátky úvěru. V případě zpřístupnění dodatku Sberbank méně než 10 pracovních dnů před datem
nejbližší sjednané řádné měsíční splátky úvěru, bude Sazba snížena s účinností až od následující
splátky úvěru. Účastníkovi Akce nevzniká nárok na vrácení uhrazených úroků před uplynutím této
doby. Zároveň s účinností změny Sazby bude bankou upravena také výše splátky úvěru, tak aby
odpovídala nové Sazbě.
Nejnižší možná výše Sazby, kterou Sberbank Účastníkovi Akce nabízí, odpovídá výši 4,80 % p. a., a to
za podmínek uvedených ve smlouvě o úvěru.

7. Další ustanovení
Sberbank si vyhrazuje právo pravidla Akce kdykoliv změnit, Akci zkrátit, prodloužit nebo bez náhrady
ukončit. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli Akce. Účastníci Akce nejsou
oprávněni požadovat namísto snížení Sazby jakékoliv jiné plnění nebo jinou kompenzaci. Organizátor
Akce není vůči Účastníkům Akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany
organizátora, než jaká jsou popsaná v těchto pravidlech. Sberbank si vyhrazuje právo vyloučit
z Účastníka Akce, u kterého vznikne důvodné podezření, že jeho konání je v rozporu s právním řádem,
těmito pravidly, všeobecnými obchodními podmínkami Sberbank, obchodními podmínkami pro
příslušný produkt či dobrými mravy.

8. Tato Pravidla jsou platná a účinná od 11. 2. 2018
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