PRAVIDLA AKCE
BLACK FRIDAY
Poskytovatel služby Zonky společnost Benxy s.r.o., se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00
Praha 6, IČO: 035 70 967, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 233960 (dále jen “Zonky“), tímto vyhlašuje dále v těchto pravidlech specifikovanou
reklamní akci “Black Friday“ (dále jen “akce”). Cílem akce je nabídnout zájemcům o půjčku ve
výši 300 000 Kč a více jednotnou úrokovou sazbu ve výši 4,99 % p.a., a zjistit tak poptávku
zájemců po půjčce s touto jednotnou úrokovou sazbou.
1. ÚČASTNÍK AKCE
Účastníkem akce je každý zájemce o půjčku, který si na Zonky (na www.zonky.cz nebo
prostřednictvím mobilní aplikace Zonky) v době konání akce zažádá o půjčku ve výši alespoň
300 000 Kč a získá v době konání akce nabídku půjčky od Zonky.
2. DOBA A MÍSTO TRVÁNÍ AKCE
Akce probíhá od 22. 11. 2019 do 1. 12. 2019 (do konce dne tj. 23:59 hod.) na území České republiky.
3. PODMÍNKY AKCE A PŘIZNÁNÍ ÚROKOVÉ SAZBY 4,99 % p.a.
Účastníkovi akce, který:
a) si na Zonky v době trvání akce zažádá o půjčku ve výši alespoň 300 000 Kč (pro splnění
této podmínky je určující okamžik potvrzení žádosti o úvěr SMS kódem);
b) dodá Zonky veškeré potřebné doklady (zejména doklady totožnosti a doklady potvrzující
výši příjmů jako jsou bankovní výpisy);
c) bude schválen Zonky dle interních pravidel pro posuzování úvěruschopnosti žadatele o
půjčku; a
d) obdrží od Zonky v době konání akce (do 1. 12. 2019 do 23:59 hod) nabídku půjčky ve výši
alespoň 300 000 Kč, kterou akceptuje ve výši alespoň 300 000 Kč podpisem smlouvy o
úvěru SMS kódem nejpozději do 4. 12. 2019 (do konce dne tj. 23:59 hod.),
bude přiznána pro poskytovanou půjčku úroková sazba ve výši 4,99 % p.a.
Podmínky uvedené výše pod písmeny a) a b) budou splněny i u zájemce o půjčku, který si zažádal
o půjčku ve výši alespoň 300 000 Kč a případně dodal veškeré potřebné doklady i před zahájením
akce, pokud mu nabídka bude ze strany Zonky předložena v době trvání akce a pokud podepíše
smlouvu o úvěru ve výši alespoň 300 000 Kč do 4. 12. 2019 (do konce dne tj. 23:59 hod.)
4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V rámci akce a jejího vyhodnocení probíhá zpracování osobních údajů účastníků, a to za účelem
vyhodnocení splnění podmínek akce a splnění zákonné povinnosti Zonky zpracovávat osobní
údaje zájemců o půjčku.

Účastníci akce mají právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů,
jejich výmaz, atd., jakož i další práva vyplývající z čl. 15 až 22 nařízení EU o ochraně osobních
údajů (GDPR). Více informací o zpracování osobních údajů a právech účastníků akce, které jim v
souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží, naleznou v dokumentu Ochrana soukromí na
www.zonky.cz/chranime-vase-soukromi.
5. OSTATNÍ PODMÍNKY
Zonky si vyhrazuje jednostranné právo pravidla akce kdykoli a jakkoli změnit, či akci zcela zrušit,
a to bez udání důvodu a bez jakýchkoli následků, stejnou formou a stejným způsobem, jako tuto
akci vyhlásila.

V Praze dne 22. 11. 2019

Lukáš Marek
Sales Director

