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Podmienky získania odmeny 20 eur za každých 500 eur z výšky Spotrebného úveru  na 

Čokoľvek (ďalej „Odmena“) pre nového klienta 

 

 Klient k 31. 8. 2019 nemal v SLSP vedený účet a ani poskytnutý úverový produkt. 

 Právo na Odmenu sa vzťahuje pre Zmluvu o splátkovom úvere, ktorou sa poskytne Spotrebný 

úver na Čokoľvek, ktorá bude uzatvorená od 1. 9. 2019 do 31. 10. 2019 (vrátane). 

 Odmenu klient získava len za prvý Spotrebný úver na Čokoľvek, teda len vo vzťahu k jednej, a 

to prvej Zmluve o splátkovom úvere na Spotrebný úver na Čokoľvek uzatvorenej so SLSP 

v uvedenom období.  

 Ak sa Spotrebný úver na Čokoľvek použije na vyplatenie existujúceho záväzku v SLSP 

(poskytuje sa novému klientovi a existujúcemu klientovi ako spoludlžníkom a vypláca sa 

záväzok existujúceho klienta v SLSP) v takom prípade sa za výšku Spotrebného úveru na 

Čokoľvek na účely výpočtu Odmeny považuje výška Spotrebného úveru na Čokoľvek znížená 

o sumu vyplácaných záväzkov v SLSP. 

 Zmluva o splátkovom úvere na Spotrebný úver na Čokoľvek, ktorého sa Odmena týka, je 

v okamihu vyplatenia Odmeny platná a účinná. 

 Odmena bude vyplatená na účet pre čerpanie poskytnutého Spotrebného úveru na Čokoľvek, 

a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po prvej splátke tohto úveru, 

pričom prvá splátka tohto úveru musí byť uhradená riadne a včas, t.j. klient nesmie byť 

v omeškaní so splácaním. Ak klient Spotrebným úverom na Čokoľvek (alebo jeho časťou) 

nerefinancuje svoje záväzky v inej banke alebo u iného veriteľa, nemusí mať účet pre 

splácanie Spotrebného úveru na Čokoľvek vedený v SLSP. 

 Ak prostriedky (alebo ich časť) z poskytnutého Spotrebného úveru na Čokoľvek budú použité 

na refinancovanie (vyplatenie) klientovho záväzku v inej banke alebo u iného veriteľa, bude 

Odmena vyplatená v dvoch splátkach: 

I. prvá splátka Odmeny vo výške po predložení dokladu, ktorý potvrdzuje zánik 

klientovho záväzku v inej banke alebo u iného veriteľa, ktorého záväzok sa 

poskytnutým Spotrebným úverom na Čokoľvek vyplácal, a to do 90 kalendárnych dní 

od prvého čerpania tohto úveru, inak právo na Odmenu zaniká, výnimkou je prípad  

ak SLSP bude mať potvrdenie o zániku klientovho záväzku v inej banke alebo u iného 

veriteľa z iných zdrojov a Odmenu vyplatí. Výška prvej splátky odmeny je 20 eur za 

každých 500 eur sumy Spotrebného úveru na Čokoľvek alebo jeho časti, ktorou sa 

vyplácajú iné záväzky klienta, a 

II. druhá splátka Odmeny do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po vyplatení 

prvej splátky Odmeny. Výška druhej splátky odmeny je rozdiel medzi sumou 20 eur za 

každých 500 eur výšky Spotrebného úveru na Čokoľvek a sumy prvej splátky Odmeny 

podľa predchádzajúceho odseku. 

Podmienkou pre vyplatenie oboch splátok Odmeny je, aby mal klient účet pre splácanie 

Spotrebného úveru na Čokoľvek vedený v SLSP. Obe splátky Odmeny budú vyplatené na 

tento účet.  
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 Ak klientovi bude Bankou poskytovaná Odmena, t.j. k 31. 8. 2019 klient nemal v SLSP vedený 

účet a ani poskytnutý úverový produkt, klientovi nevzniká právo na poskytnutie iných 

odmien, zliav alebo iných obdobných plnení v súvislosti s refinancovaním záväzkov klienta či 

už v SLSP, v inej banke alebo u iných veriteľov. Odmena sa nekumuluje s inými obdobnými 

akciami SLSP. 

 Odmena predstavuje zľavu zo sumy úrokov, ktoré je klient povinný platiť podľa Zmluvy 

o splátkovom úvere na Spotrebný úver na Čokoľvek, ktorého sa Odmena týka. 

 Pri predčasnom splatení poskytnutého Spotrebného úveru na Čokoľvek, za ktorý bola 

vyplatená Odmena do 12 mesiacov od jeho poskytnutia, právo na Odmenu zaniká a SLSP má 

právo žiadať od klienta vrátenie vyplatenej sumy Odmeny. 


