
 

 
 

Pravidla a podmínky marketingové akce 
AKCE 100  

„100% úroku zpět“ 
 

Doba trvání Akce 100 

- Akce 100 je realizována společností EC Financial Services, a.s., IČ: 242 43 744, se sídlem Pražská 636, Dolní 
Břežany, PSČ 252 41 (dále jen „Společnost“). 

- Akce 100 bude probíhat v termínu od 23.3.2020 do 30.4.2020 (dále jen „Doba trvání Akce 100“). Společnost si 
vyhrazuje právo kdykoliv Akci 100 zkrátit, prodloužit nebo ukončit. Zkrácení nebo ukončení Akce 100 dle 
předchozí věty se nedotýká smluv o úvěru uzavřených v rámci Akce 100 (v souladu s jejími podmínkami a době 
jejího trvání), jakož i nároků na Odměnu vzniklých v Době trvání Akce 100, které zůstávají zachovány. 

 

Účast na Akci 100 

- Účastníkem Akce 100 mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let (dále jen „Účastník“), které v Době trvání 
Akce 100 uzavřou se Společností platnou smlouvu o úvěru za podmínek Akce 100 uvedených v tomto 
dokumentu (dále jen“ Smlouva o úvěru“). 

- Z účasti na Akci 100 jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu se Společností, nebo 
osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) nebo 
osoby přímo či nepřímo spolupracující na Akci 100, zejména vázaní zástupci Společnosti nebo samostatní 
zprostředkovatelé v obchodním vztahu se Společností. 

 

Podmínky Akce 100 

- Akce 100 se vztahuje na všechny úvěry v Době trvání Akce 100 mezi Účastníkem a Společností. (tzn. Smlouvy 
nové, obnovené, souběžné i refinancované) 

- Odměnou pro Účastníka při splnění podmínek Akce 100 je snížení splatného úroku plynoucího ze Smlouvy o 
úvěru uzavřené mezi Účastníkem a Společností, a to o 100% (dále jen „Odměna“). 

- Nárok na Odměnu vzniká Účastníkovi při řádném, včasném a úplném splácení jednotlivých splátek stanovených 
ve splátkovém kalendáři Smlouvy o úvěru, v souladu s podmínkami sjednanými ve Smlouvě o úvěru, a to pouze 
v okamžiku, kdy budou Účastníkovi zbývat k řádnému doplacení úvěru nejvýše dvě poslední splátky dle Smlouvy 
o úvěru.  
Příklad: má-li Účastníkova Smlouva o úvěru předepsaných 14 řádných splátek, pak musí Účastník, pro splnění 
nároku na Odměnu dle podmínek Akce 100, doplatit v termínech dle splátkového kalendáře Smlouvy o úvěru, 
alespoň 12 splátek.  

- V případě nesplněné povinnosti řádného, včasného a úplného splacení jakékoliv splátky stanovené ve 
splátkovém kalendáři Smlouvy o úvěru nebo při předčasném splacení Smlouvy o úvěru, jestliže nastane dříve, 
než je řádná splatnost předposlední splátky úvěru, nárok na Odměnu zaniká.  

- Výše Odměny se zaokrouhluje na celé koruny dolů.  
 

Odměna a vyplácení Odměny 

- Společnost se zavazuje vyplatit Účastníkovi po splnění podmínek Akce 100 Odměnu ve výši 100% celkového 
úroku dle splátkového kalendáře Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Účastníkem a Společností. 

- Odměna bude Účastníkovi vyplacena snížením poslední řádné splátky Smlouvy o úvěru o výši Odměny.  
- V případě, že Účastník bude mít v době vzniku nároku na Odměnu po splatnosti jakýkoliv závazek vůči 

Společnosti, je Společnost oprávněna tyto nároky vzájemně započíst. Účastník a Společnost se dohodly, že 
Účastník není oprávněn započíst svou pohledávku na výplatu Odměny oproti pohledávce Společnosti na úhradu 
splátky Účastníka ze Smlouvy o úvěru jednostranným právním jednáním. 

 



 

 

 

Reprezentativní příklad úvěru v hodnotě 9 000 Kč se splatností 14 měsíců při splnění podmínek Akce 100 

Při výši úvěru 9 000 Kč, výši splátky 1 195 Kč a počtu splátek 14, je roční pevná úroková sazba 15%, RPSN 272,29% a 

celková částka splatná spotřebitelem 16 730 Kč. Tato suma je složená z výše úvěru 9 000 Kč a celkových nákladů na 

spotřebitelský úvěr 7 730 Kč, které tvoří úhrada za poskytnutí úvěru 4 410 Kč, úrok 866 Kč, náklady na vyhodnocení 

úvěru 834 Kč a částky za hotovostní inkaso splátek 1 620 Kč. Pokud klient uhradí prvních 12 splátek v termínech dle 

splátkového kalendáře Smlouvy o úvěru, splní podmínky Akce 100, vznikne mu nárok na Odměnu ve výši 866 Kč. 

Poslední splátka tak bude ponížena o tuto Odměnu za předpokladu, že i předposlední splátka bude uhrazena řádně a 

včas. RPSN takového úvěru pak činí 250,55% a celková částka splatná spotřebitelem 15 864 Kč. Společnost poskytuje 

půjčky na 14 - 20 měsíců, s maximální výší RPSN 272,44%. Každá žádost o úvěr je posuzována individuálně a může se od 

prezentované lišit. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku a platí při splnění podmínek Společnosti.  

Ostatní 

- Podmínky Akce 100 jsou uveřejněny na internetové adrese Společnosti www.expresscash.cz  

- Účast na Akci 100 nelze vymáhat právní cestou. Společnost je oprávněna uzavřít s Účastníkem v Době trvání 
Akce 100 i smlouvu o úvěru, která nebude uzavřena v rámci Akce 100. 

- Účastí na Akci 100 projevuje každý Účastník svůj souhlas s jejími podmínkami a zavazuje se je plně dodržovat. 

- Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s Odměnou z této Akce 100. 

- Vymáhání Odměny soudní cestou je ve smyslu ust. § 2881 ve spojení s ust. § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., 
v platném znění, vyloučeno. 

- Společnost je oprávněna v případě podezření na porušení podmínek Akce 100 Účastníkem nebo v případě 
skutečného porušení podmínek Akce 100, obecně závazných předpisů, práv třetích osob, či v případě podezření 
na jednání nebo skutečného jednání Účastníka Akce 100, které je v rozporu s dobrými mravy a oprávněnými 
zájmy třetích osob nebo Společnosti, tohoto Účastníka Akce 100 vyloučit z Akce 100, a to i bez předchozího 
upozornění. 

- Společnost má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se Akce 100 dle vlastního uvážení, její rozhodnutí 
je konečné a závazné.  

- Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly a podmínkami Akce 100 se řídí platnými právními předpisy 
České republiky. 

- Účastí na Akci 100 dává každý Účastník Společnosti výslovný souhlas s tím, aby Společnost v souladu se 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů zpracovávala Účastníkovy osobní údaje pro své 
obchodní a marketingové účely (v souvislosti s Akcí 100 a/nebo reklamou Společnosti a jí nabízených produktů). 
V případě vzniku nároku na Odměnu je Společnost oprávněna zveřejnit jméno Účastníka na webových 
stránkách Společnosti a na komunikačních médiích a dále Účastník souhlasí s užitím své podobizny, obrazových 
snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy 
pořízených Společností v souvislosti s pořádáním Akce 100 a vyplacením Odměny. 

Tento souhlas dle výše uvedeného uděluje Účastník na dobu 4 let po datu vzniku jeho účasti na Akci 100 a 
dobrovolně bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným 
Společnosti. 

V Dolních Břežanech dne 23.3.2020 

X X X 

http://www.expresscash.cz/

