
Verejný prísľub „Biznis úver s odmenou“ 
 
 
1. Poskytovateľ verejného prísľubu 
  

Spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752, so sídlom Pribinova 25, 824 96 
Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro a vložka číslo 
22160/B (ďalej aj „poskytovateľ“) týmto v súlade s ustanovením § 850 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v  znení neskorších predpisov prehlasuje, že  každej osobe, ktorá splní 
súčasne všetky nižšie uvedené podmienky v rámci akcie „Biznis úver s odmenou“ (ďalej len 
„akcia“) poskytne spočívajúcu odmenu určenú podľa pravidiel tohto verejného prísľubu.  

 
2. Doba a miesto trvania verejného prísľubu 
 

Tento verejný prísľub sa vzťahuje na každú zmluvu o úvere uzavretú medzi adresátom verejného 
prísľubu a poskytovateľom v termíne  od 01.11.2021 do odvolania tohto verejného prísľubu (ďalej 
len „doba trvania“) a v prípade ktorej budú splnené podmienky tohto verejného prísľubu.  
 
Za deň uzavretia zmluvy o úvere sa považuje deň jej podpisu zo strany adresáta verejného prísľubu 
ako dlžníka a ak súčasne (alebo aj následne) došlo k podpisu zmluvy o úvere zo strany 
poskytovateľa.  

 
3. Adresát verejného prísľubu 
 

Adresátom verejného prísľubu je každá osoba, ktorá v dobe trvania verejného prísľubu uzavrie ako 
dlžník – podnikateľ zmluvu o úvere o čerpaní úveru na podnikateľské účely a splní všetky 
stanovené podmienky. V prípade, že medzi poskytovateľom a konkrétnym adresátom verejného 
prísľubu budú tieto podmienky splnené pri viacerých zmluvách o úvere, platia a posudzujú sa 
podmienky verejného prísľubu pre každú z uvedených zmlúv samostatne.  

 
4. Vznik a zánik nároku na odmenu 

 
Poskytovateľ poskytne odmenu uvedenú v tomto verejnom prísľube po splnení všetkých týchto 
podmienok: 

 
4.1 Adresát verejného prísľubu uzavrie počas doby trvania zmluvu o úvere s výškou úveru najmenej 

2.000 EUR pre úverový produkt poskytovateľa označený ako BIZNIS ODMENA a BIZNIS 
ODMENA + s dobou splácania úveru a úrokov v trvaní najmenej 24 mesiacov. 
 
 Úverový produkt poskytovateľa označený ako BIZNIS ODMENA môže byť označený aj ako 
„G“, úverový produkt BIZNIS ODMENA + aj ako „G+“. Údaje o úverovom produkte „BIZNIS 
ODMENA“ alebo „BIZNIS ODMENA +“ sa uvádzajú v žiadosti o úver. 
   

4.2 Adresát verejného prísľubu bude riadne, včas a v súlade s uzavretou zmluvou o úvere uhrádzať 
všetky záväzky t.j. adresát verejného prísľubu riadne uhradí všetky splátky na účet spoločnosti 
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. tak, že s úhradou žiadnej z nich nebude v omeškaní, splatnosť 
žiadnej splátky nebude zmenená alebo odložená, a zároveň žiadna splátka nebude uhradená 
v predplatení (teda uhradená skôr) o viac ako 30 kalendárnych dní pred dohodnutým termínom jej 
splatnosti.  
 
Táto podmienka nie je splnená pri akomkoľvek omeškaní so splácaním splátky podľa zmluvy 
o  úvere, pri predčasnom splatení úveru, pri odstúpení od tejto zmluvy zo strany klienta alebo pri 
zosplatnení záväzkov podľa tejto zmluvy, a ani pri inom spôsobe zániku záväzku zo zmluvy o úvere 
ako jeho uhradením na účet spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. (napríklad započítaním). 
 

4.3 Adresát verejného prísľubu bude riadne, včas a v súlade s dohodnutými podmienkami uhrádzať 
všetky záväzky súvisiace s uzavretím poistenia schopnosti splácať úver týkajúceho sa súvisiacej 
zmluvy o úvere. 
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4.4 Adresát verejného prísľubu nemá nárok na odmenu a teda spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, 
s.r.o. neposkytne odmenu v prípade, ak dôjde k refinancovaniu úveru podľa zmluvy o úvere iným 
úverom (v budúcnosti) a súčasne ani v prípade, ak úver podľa uzatváranej zmluvy o úvere bude 
použitý na úhradu iných záväzkov voči spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.  
 

4.5 Odmena sa poskytuje len v súvislosti s úverom poskytnutým podľa zmluvy o úvere, v súvislosti 
s ktorou budú splnené podmienky tohto verejného prísľubu.   

 
4.6 Poskytovateľ neposkytne odmenu ani vtedy, ak by splnenie tejto povinnosti odporovalo právnym 

predpisom, alebo ak túto povinnosť podľa právnych predpisov nemá.   
 

4.7 Nárok na odmenu môže vzniknúť výlučne adresátovi verejného prísľubu; tento nárok  
je neprevoditeľný na iného a ani neprechádza na prípadných právnych nástupcov. 

 
4.8 Adresát verejného prísľubu nemá nárok na odmenu a poskytovateľ neposkytne odmenu v prípade, 

ak adresát verejného prísľubu podal pred splnením podmienok tohto verejného prísľubu na svoj 
majetok návrh na vyhlásenie konkurzu, likvidáciu alebo iné obdobné konanie, ak je medzi 
poskytovateľom a adresátom verejného prísľubu vedené súdne alebo iné obdobné konanie, a tiež 
ani v prípade, ak existujú alebo môžu vzniknúť akékoľvek záväzky poskytovateľa voči adresátovi 
verejného prísľubu z právnych vzťahov súvisiacich s úverovou zmluvou (napríklad právo na 
náhradu škody).   

 
4.9 Poskytovateľ si vyhradzuje neposkytnúť odmenu aj v prípadoch, v ktorých by jej poskytnutie bolo 

v rozpore s jeho vlastnými záväzkami voči svojím záložným veriteľom alebo so záväzkami podľa 
právnych predpisov.   

 
4.10 Ak pred vznikom nároku na odmenu dôjde k postúpeniu pohľadávok zo zmluvy o úvere na inú 

osobu, táto osoba ako nový veriteľ pohľadávky (postupník) nie je viazaná podmienkami tohto 
verejného prísľubu. Adresát verejného prísľubu nemá v takom prípade voči postupníkovi a ani voči 
poskytovateľovi žiadne nároky vyplývajúce z týchto podmienok. Toto ustanovenie sa v primeranej 
miere použije aj vtedy, ak zo strany záložných veriteľov poskytovateľa dôjde k prípadnej realizácii 
záložného práva k pohľadávkam zo zmluvy o úvere, v súvislosti s ktorou by mala byť poskytnutá 
odmena (o takýto prípad pôjde najmä vtedy, ak adresát verejného prísľubu uhrádza plnenia 
v prospech záložného veriteľa na základe oznámenia o výkone záložného práva).   

 
4.11 Na odmenu nemá adresát verejného prísľubu nárok a poskytovateľ odmenu neposkytne ani vtedy, 

aj keď boli splnené uvedené podmienky, avšak poskytovateľ sa bude nachádzať v konkurznom 
alebo obdobnom konaní.   

 
4.12 Adresát verejného prísľubu nie je oprávnený započítať svoju pohľadávku voči poskytovateľovi 

titulom odmeny z príslušnej zmluvy o úvere, oproti akýmkoľvek pohľadávkam poskytovateľa a túto 
pohľadávku ani postúpiť na inú osobu.   

 
4.13 Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť odmenu aj v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených 

podmienok. 
 

5. Výška odmeny 
 

Odmena spočíva vo vyplatení: 
1) sumy rovnajúcej sa 1 mesačnej splátke (t.j. súčet splátky istiny úveru a úroku) po riadnom 

splatení takého počtu splátok, ktorý zodpovedá polovici počtu splátok predpísaných pri čerpaní 
úveru (príklad: ak adresát verejného prísľubu čerpal úver so splatnosťou 30 mesiacov, nárok 
na túto odmenu vzniká po riadnom splatení 15-tich splátok); 

2) sumy rovnajúcej sa 3 mesačným splátkam (t.j. splátka istiny úveru a úroku) po riadnom splatení 
všetkých predpísaných splátok v súlade s platným splátkovým kalendárom (príklad: ak adresát 
verejného prísľubu čerpal úver so splatnosťou 30 mesiacov, nárok na túto odmenu vzniká po 
riadnom splatení všetkých 30-tich splátok). 
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Súčasťou odmeny alebo základu, z ktorého sa odmena počíta, nie je suma poistného alebo 
náhrady poistného, ktoré adresát verejného prísľubu uhradil v súvislosti s príslušnou zmluvou 
o úvere, a ani iné náklady adresáta verejného prísľubu spojené so zmluvou o úvere. 
 

6. Spôsob poskytnutia odmeny 
 

Sumu zodpovedajúcu odmene poskytne poskytovateľ do 60 dní odo dňa splnenia stanovených 
podmienok na bankový účet uvedený v príslušnej zmluve o úvere uzavretej s adresátom verejného 
prísľubu.  
  
Adresát verejného prísľubu je oprávnený oznámiť zmenu bankového účtu pre poskytnutie odmeny. 
Oznámenie musí obsahovať úradne overený podpis adresáta verejného prísľubu a musí byť 
doručené poskytovateľovi do jeho sídla pred poskytnutím odmeny.  
 

7. Zverejnenie verejného prísľubu 
 

7.1. Pravidlá verejného prísľubu sú dostupné na internetovej stránke www.proficredit.sk 
a www.biznisuvery.sk, a v sídle poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený zverejniť ich aj iným 
vhodným spôsobom podľa svojho uváženia. 

  
7.2. Pravidlá verejného prísľubu boli zverejnené na internetovej stránke www.proficredit.sk 

a www.biznisuvery.sk v deň, ktorý je uvedený nižšie.  
 

7.3. Poskytovateľ je oprávnený tento verejný prísľub kedykoľvek bez dôvodu zmeniť alebo zrušiť, 
pričom tak urobí vo forme zverejnenia na internetovej stránke www.proficredit.sk 
a www.biznisuvery.sk. Táto zmena alebo zrušenie je účinné dňom zverejnenia.   

 
7.4. Zmena alebo zrušenie verejného prísľubu sa nevzťahuje na úverové zmluvy, ktoré boli uzavreté 

do zverejnenia tejto zmeny alebo zrušenia. 
 

7.5. Pre zmluvy o úvere, na ktoré sa vzťahuje tento prísľub, sa nepoužijú podmienky iných verejných 
prísľubov, ktoré vyhlásil alebo v budúcnosti vyhlási poskytovateľ. 

 
7.6. Verejný prísľub upravuje Občiansky zákonník a na základe jeho ustanovení vyplýva, že ten kto 

splní podmienky vo verejnom prísľube má nárok na sľúbenú odmenu. 
 

 
V Bratislave, dňa  01.11. 2021 
 
 
 
 

________________________________ 
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. 

Pavol Antálek, konateľ 
Ing. Marcel Mešter, konateľ 
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