BONUS PRO KAŽDÉHO K HELLO PŮJČCE

Podmínky akcí „Voucher 500 Kč do Alza k Hello půjčce“
a „Odměna 2 000 Kč k Hello půjčce od 250 000 Kč“
Organizátorem obou akcí je BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České
republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČO 03814742, se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha
5, hlavní předmět podnikání: bankovní činnosti (dále jen „Hello bank!“).
Akce „Voucher 500 Kč do Alza k Hello půjčce“


Každý klient, který splní níže uvedené podmínky, obdrží elektronický voucher na nákup libovolného zboží
v e-shopu www.alza.cz v hodnotě 500 Kč s platností do 31. 12. 2022 (dále jen „voucher“). Každý klient může
obdržet nanejvýš jeden voucher.



Klient v období od 1. 5. 2022 do 30. 6. 2022 (rozhodné období) doručí Hello bank! dohodnutým způsobem
vlastním jménem (tj. nikoli přes zprostředkovatele) žádost o Hello půjčku na nový projekt nebo konsolidaci
svých úvěrů od jiných společností (dále jen „Žádost“ a „Hello půjčka“) a do 31. 7. 2022 dojde ke schválení a
uzavření smlouvy o úvěru (dále jen „Smlouva“) a poukázání sjednané částky Hello půjčky na účet klienta.



Voucher bude klientovi zaslán ve formě SMS na telefonní číslo, které klient uvedl ve Smlouvě, a to obvykle
do 10 dnů ode dne financování Hello půjčky, nejpozději do 15. 8. 2022.

Akce „Odměna 2 000 Kč k Hello půjčce od 250 000 Kč“


Každý klient, který splní níže uvedené podmínky, obdrží odměnu 2 000 Kč, která bude připsána na Hello účet
(dále jen „Odměna“). Každý klient může obdržet nanejvýš jednu Odměnu.



Klient v období od 1. 5. 2022 do 30. 6. 2022 (rozhodné období) doručí Hello bank! dohodnutým způsobem
vlastním jménem (tj. nikoli přes zprostředkovatele) žádost o Hello půjčku na nový projekt nebo sloučení
úvěrů od jiných společností (dále jen „Žádost“ a „Hello půjčka“) ve výši nejméně 250 000 Kč. Na základě
Žádosti doručené v rozhodném období dojde nejpozději do 31. 7. 2022 ke schválení a uzavření smlouvy o
úvěru (dále jen „Smlouva“) a poukázání sjednané částky Hello půjčky na Hello účet klienta. Akce se
nevztahuje na sloučení stávajících úvěrů klienta u Hello bank!



Pokud klient nemá u Hello bank! vedený Hello účet, musí uzavřít smlouvu k jeho založení a účet aktivovat
nejpozději do okamžiku financování Hello půjčky. Nebude-li mít klient do tohoto okamžiku Hello účet založen
a aktivován, nárok na poskytnutí odměny nevzniká.



Klient řádně uhradí řádně a včas první 2 měsíční splátky Hello půjčky. Za řádnou úhradu se pro účely této
akce považuje úhrada přesně ve sjednané výši se správným variabilním symbolem připsaná nejpozději do
20. dne příslušného měsíce, tj. nejvýše třetí den po dni splatnosti. Odměna nebude klientovi připsána,
bude-li Hello půjčka do konce 2. měsíce splácení předčasně doplacena.



Odměna bude klientovi připsána na Hello účet nejpozději do 30 dnů po splnění podmínek pro její výplatu.

