Pravidla akce „Půjčka s nejnižší RPSN“
V akci „Půjčka s nejnižší RPSN“ nám pošlete finální nabídku úvěru od jiné společnosti a my Vám dáme
lepší RPSN.
1. Organizátor akce
Pořadatelem akce je COFIDIS s.r.o., Praha 5, Bucharova 1423/6, PSČ 15800, IČO 27179907, společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 102368.
2. Termín konání akce
Akce začíná 1. října 2021 a skončila 31.srpna 2022.
3. Jak akce funguje?
3.1 Pokud jste v průběhu konání akce obdrželi od konkurence lepší nabídku, předejte nám podklady a
my nabídku přebijeme lepší RPSN. Původní smlouvu refinancujeme smlouvou novou s lepšími
podmínkami.
3.2 Abychom mohli nabídku pro Vás připravit, do 14 dnů nám pošlete Vaši smlouvu nebo návrh
smlouvy od konkurence a my připravíme výhodnější protinabídku se stejnou částkou a délkou
splatnosti. Návrh smlouvy posílejte na e-mail: informace@cofidis.cz s předmětem akce: „Akce Půjčka“
3.3 Co musí obsahovat konkurenční protinabídka?



Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje
Název společnosti, která nabídku vytvořila; úrokovou sazbu; RPSN; výši úvěru; délku splácení a
další podmínky

3.4 Za vytvoření protinabídky a sjednání půjčky neplatíte žádné poplatky ani žádné jiné poplatky za
vedení úvěrového účtu apod.
3.5 Akce platí jak pro nové klienty, tak i pro ty stávající, tzn. jak pro novou půjčku, tak i pro další půjčku
v případě, že již u nás nějakou půjčku máte.
3.6 Klient musí projít standardním schvalovacím procesem.
3.7 O výsledku protinabídky budeme Vás informovat ve lhůtě maximálně 14 dnů.
4. Další podmínky akce:
4.1 Akce se vztahuje jak na klasickou Cofidis půjčku, tak i na konsolidaci Cofidis (nevztahuje se na
revolvingové úvěry ani jiné úvěry společnosti COFIDIS s.r.o.)
4.2 Protinabídka nesmí být podmíněna dalšími podmínkami jako například založením/aktivním
využíváním běžného účtu/přidáním pojištění/využíváním debetní, kreditní karty/retenční
nabídkou/pravidelné splácení.
Musí se jednat o neúčelový úvěr nebo konsolidaci.
4.3 Žadatel o úvěr u COFIDIS s.r.o. musí splňovat následující pravidla:





Žadatel musí být v den podání žádosti starší 18 let
Musí mít doložitelný příjem
Nesmí mít negativní záznam v úvěrových registrech
Musí vlastnit bankovní účet v ČR




Musí mít telefonický kontakt
Nesmí být zaměstnancem banky nebo nebankovní instituce poskytující půjčky ani finančním
zprostředkovatelem

Z této nabídky jsou vyjmuty zvýhodněné zaměstnanecké úvěry.
5. Organizátor akce si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu akce měnit tato pravidla, měnit formu
bonusu nebo dobu trvání akci i před uvedeným termínem kdykoli zkrátit či akci bez náhrady
ukončit. Změny budou oznámeny na www.cofidis.cz. Na protinabídku ani na poskytnutí úvěru není
právní nárok.
5.1 Pro bližší informace a odpovědi na své dotazy se obraťte na naši informační linku 810 700 810.

V Praze dne 01/09/2021

