Vážení klienti,
děkujeme Vám, že jste si vybrali akční produkt s možností získání zaplacených úroků ZPĚT.
U tohoto produktu Vám po uplynutí předpokládané doby splácení jako bonus vrátíme všechny skutečně zaplacené
úroky! Podmínkou je, že od Vás obdržíme všechny splátky řádně a včas a že splníte níže uvedené podmínky.

Jak to tedy bude fungovat?
 Řádně splatíte svoje zboží pravidelnými měsíčními splátkami včetně úroků a případných poplatků.
 Zajistíte, aby všechny Vaše platby u všech úvěrových smluv u Cofidisu přišly vždy včas k datu splatnosti a ve
správné výši na účet Cofidisu.
 Vydáme Vám platební kartu Cofidis a Vy ji aktivujete do dvou měsíců od jejího vydání. Zároveň ji budete mít
aktivovanou po celou zbývající dobu splácení.
 Po uplynutí předpokládané doby splácení daného úvěru uvedené na smlouvě v políčku „Počet měsíčních
splátek“ uskutečníte nákup kartou Cofidis v obchodní síti našeho obchodního partnera, u kterého jste
původní úvěr uzavřeli. Na tento nákup máte 12 měsíců od řádného doplacení úvěru. Úroky budou vráceny
v plné výši, pokud bude hodnota nákupu rovna nebo vyšší než částka zaplacených úroků.
 Následující měsíc po nákupu Vám částku vrátíme na úvěrový účet k Vaší kartě Cofidis. Tato částka bude
odpovídat výši uskutečněného nákupu, maximálně však výši skutečně zaplacených úroků u původně
sjednaného úvěru na nákup zboží u obchodního partnera. O tuto částku se Vám poníží Vaše aktuální dlužná
částka.
Pokud Váš úvěr splatíte předčasně a zároveň splníte všechny výše uvedené podmínky, také Vám vrátíme všechny
úroky, které jste při daném splácení úvěru zaplatili. Úroky Vám budou vráceny nejdříve po uplynutí předpokládané
doby splácení, tedy po době uvedené na smlouvě v políčku „Počet měsíčních splátek“.
Pokud jste si k úvěru sjednali pojištění nebo platili jiné poplatky, které byly součástí splátky, tyto poplatky a pojistné
se nevrací.
Při vypovězení smlouvy nebo karty v průběhu předpokládané doby splácení úvěru, definované ve smlouvě počtem
splátek, ztrácíte nárok na vrácení zaplacených úroků.
Cofidis není povinen tento bonus, tj. vrácení zaplacených úroků, poskytnout, pokud jste v žádosti o úvěr uvedl (a)
nepravdivé údaje anebo pokud jste společnosti Cofidis nedal (a) souhlas s oslovováním nabídkou obchodu a služeb.
Uvedená pravidla platí pro úvěry s kódem produktu obsahujícím text „ZPET“.
Vracení úroků platí pro první účelové čerpání Vašeho úvěru.
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