NÁKUPNÁ PÔŽIČKA VÁM VRÁTI 5 % Z KAŽDÉHO NÁKUPU
VEREJNÝ PRÍSĽUB
Spoločnosť Amico Finance a. s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02 , IČO: 48 113
671, DIČ: 2120064485, IČDPH: SK2120064485, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., Odd. Sa, vl. č.: 6128 (ďalej len „Amico Finance a. s.“) adresuje touto formou podľa
§ 850 Občianskeho zákonníka fyzickým osobám (spotrebiteľom), ktoré:
a) uzatvorili s Amico Finance a. s. zmluvu o spotrebiteľskom úvere na základe, ktorej bol týmto
osobám poskytnutý bezúčelový spotrebiteľský úver alebo bezúčelový spotrebiteľský úver vo forme
úverového rámca na dobu neurčitú s možnosťou opätovného čerpania istiny až do výšky voľných
(disponibilných) peňažných prostriedkov tohto úverového rámca dohodnutého v predmetnej zmluve
o spotrebiteľskom úvere (ďalej len „Úver“), a súčasne ktoré
b) uzatvorili so spoločnosťou SPPS, a. s., IČO: 46 552 723, so sídlom: Nám. SNP 35, 811 01
Bratislava, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č.: 5488/B (ďalej len „SPPS, a. s.) zmluvu o predplatenej karte Ahoj na základe, ktorej im
bola vydaná predplatená karty Ahoj (ďalej len „AHOJ karta“)
(ďalej len „Oprávnené osoby“)
verejný prísľub, že
Amico Finance a. s. poskytne Oprávneným osobám na ich osobitný kartový účet vedený
v SPPS, a. s. k AHOJ karte, ktorý slúži na evidenciu elektronických peňazí, platobných transakcií a
iných súvisiacich zúčtovacích operácií k AHOJ karte peňažné prostriedky vo výške 5 % z nákupu
tovaru zaevidovaného na osobitnom webovom rozhraní Amico Finance a. s. s označením Ahoj
zóna (ďalej aj len ako „Cash back“) v prípade, ak Oprávnené osoby splnia súčasne nasledovné
podmienky:
1. Oprávnená osoba má poskytnutý (čerpaný) Úver, tento Úver Oprávnená osoba riadne a včas v
súlade s podmienkami dojednanými v zmluve o spotrebiteľskom úvere na základe, ktorej bol tento
Úver poskytnutý (ďalej len „Zmluva o úvere“) spláca, súčasne Oprávnená osoba spláca riadne
a včas aj všetky ostatné záväzky z úverových vzťahov, ktoré vznikli medzi ňou ako dlžníkom
a spoločnosťou Amico Finance a. s. ako veriteľom (t.j. Oprávnená osoba nesmie byť v omeškaní
so splácaním splátok spotrebiteľských úverov voči Amico Finance a. s.).
2. Oprávnená osoba neodstúpila od Zmluvy o úvere a rovnako Oprávnená osoba nevypovedala
Zmluvu o úvere v lehote 4 mesiacov odo dňa jej uzatvorenia.
3. Úver a ani jeho časť nebol predčasne splatený do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po
3 mesiacoch odo dňa poskytnutia Úveru.
4. Oprávnená osoba uzatvorila s Amico Finance a. s. Zmluvu o elektronickej komunikácii a má
sprístupnené osobitné internetové rozhranie Amico Finance a. s. s označením Ahoj zóna
dostupnom na https://www.ahojsplatky.sk/ahoj-zona (ďalej len „Ahoj zóna“).
5. Oprávnená osoba je držiteľom AHOJ karty a oznámi Amico Finance a. s. VS (variabilný symbol)
AHOJ karty, ktorej je Oprávnená osoba držiteľom, a to prostredníctvom e-mailu za podmienok
stanovených v bode 7 tohto verejného prísľubu a/alebo vpísaním VS AHOJ karty do určeného
formulára v Ahoj zóne, v prípade, ak Oprávnená osoba ešte nie je držiteľom AHOJ karty je
oprávnená o túto kartu prostredníctvom Amico Finance a. s. požiadať.
6. Oprávnená osoba udelila spoločnosti Amico Finance a. s. súhlas so spracovaním jej osobných
údajov, aby u spoločnosti SPPS, a. s. overila informáciu, či Oprávnená osoba uzatvorila s touto
spoločnosťou Zmluvu o predplatenej karte Ahoj a súčasne, aby u SPPS, a. s. overila informáciu o
čísle kartového účtu (VS) Oprávnenej osoby zriadeného ku AHOJ karte.
7. Oprávnená osoba zaeviduje svoje nákupy tovarov do určeného formulára v Ahoj zóne tým, že
uvedie: celkovú kúpnu cenu tovaru (cena nákupu s DPH), dátum nákupu, IČO predávajúceho,
mesto/obec predajne predávajúceho (ďalej len „Nákup“).
8. Oprávnená osoba má právo zaevidovať neobmedzený počet Nákupov prostredníctvom určeného
formulára v Ahoj zóne. Amico Finance sa zaväzuje poskytnúť Oprávnenej osobe peňažné
prostriedky vo forme Cash back najviac vo výške rovnajúcej sa 5% z výšky istiny Úveru
poskytnutého pri prvom čerpaní v súlade so Zmluvou o úvere.

9. Oprávnená osoba má právo zaevidovať Nákupy za účelom vyplatenia Cash back v Ahoj zóne do 3
mesiacov odo dňa poskytnutia Úveru najneskôr do dňa 1.11. 2020 (ďalej len „Lehota na
zaevidovanie“). Po uplynutí Lehoty na zaevidovanie Amico Finance, a.s. Cash Back Oprávnenej
osobe neposkytne
Za uplatnenie Oprávnenej osoby na poskytnutie Cash Back považuje Amico Finance, a. s. riadne
vyplnenie a odoslanie na to určeného osobitného formulára v Ahoj zóne za podmienok
stanovených v bode 7 tohto verejného prísľubu.
Cash Back podľa tohto verejného prísľubu je splatný k 20. dňu mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bol Nákup tovaru zaevidovaný vo formulári v Ahoj zóne v súlade s Lehotou na
zaevidovanie v prípade, ak súčasne Oprávnená osoba splnila vyššie uvedené podmienky tohto
verejného prísľubu.
Tento verejný prísľub je účinný voči neobmedzenému počtu Oprávnených osôb a nárok na
poskytnutie plnenie (Cash back) má každá Oprávnená osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto
verejného prísľubu.
Tento verejný prísľub je platný do dňa 1.11. 2020.
V Poprade dňa 15.10. 2019
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