Podmínky reklamní soutěže
„Supersplátka“

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 jako “Zonky“ nebo “my”), tímto vyhlašuje dále v těchto pravidlech
specifikovanou reklamní soutěž „Supersplátka“ (dále jako „Soutěž“).
Cílem je odměnit klienty, kteří i po dobu platnosti opatření týkajících se pandemie v souvislosti s nemocí COVID-19 pravidelně splácí svůj úvěr na
Zonky.

1. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE
Soutěže se může zúčastnit každý, kdo má v daném soutěžním měsíci aktivní, řádně splácený úvěr, resp. všechny své úvěry na Zonky, tedy i ten, kdo
má úvěr na Zonky s odloženými splátkami (splatnost splátek tohoto úvěru je sice odložena, ale peníze je samozřejmě možné posílat i po dobu odkladu
– tím si zkrátíte celkovou splatnost úvěru a zaplatíte méně na úrocích). Ze Soutěže je vyřazen klient Zonky, který vyjádřil nesouhlas se zasíláním
obchodních sdělení elektronickými prostředky, resp. vyjádřil námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

2. PODMÍNKY SOUTĚŽE
Účastník Soutěže (dále jako „Soutěžící“) se může zapojit do slosování Soutěže v daném soutěžním měsíci pouze jednou, a to i v případě, že má na
Zonky více aktivních úvěrů. Do slosování bude zařazen ten Soutěžící, který na konci daného soutěžního měsíce aktuálně není v prodlení se splácením
úvěrů, ani s kteroukoliv platbou pojistného, přičemž zároveň musí splnit tyto podmínky odpovídající situaci Soutěžícího:
-

Máte půjčku s nastaveným mimořádným odkladem splátek v souvislosti s pandemií nemoci COVID – 19?
Do slosování bude zařazen ten Soutěžící, který v daném soutěžním měsíci uhradí splátku odpovídající výši splátky uvedené ve splátkovém
kalendáři před nastavením mimořádného odkladu splátek, včetně výše platby pojistného (Zonkyho záchranná vesta).

-

Máte sjednáno pojištění schopnosti splácet tzv. Zonkyho záchrannou vestu, kdy v souvislosti se škodní událostí využíváte odkladu
splátek u Zonky?
Do slosování bude zařazen ten Soutěžící, který v daném měsíci uhradí splátku odpovídající výši splátky uvedené ve splátkovém kalendáři
před nastavením odkladu splátek dle rámcové pojistné smlouvy bez výše platby pojistného.

-

Máte standardní aktivní půjčku bez nastaveného mimořádného odkladu splátek v souvislosti s pandemií nemoci COVID – 19 či
pojistného odkladu?
Do slosování bude zařazen ten Soutěžící, který v daném soutěžním měsíci uhradí svou řádnou splátku úvěru předepsanou pro daný soutěžní
měsíc, včetně výše platby pojistného (Zonkyho záchranná vesta).

Jestliže má Soutěžící v daném soutěžním měsíci na Zonky více aktivních úvěrů, bude do slosování zařazen v případě, že výše uvedené podmínky splní
pro všechny své aktivní úvěry.
Soutěžním měsícem se rozumí jednotlivé měsíce červenec, srpen, září a říjen roku 2020.

3. VÝHRA, VYHLÁŠENÍ A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ
Výhrou v Soutěži (dále jako „výhra“) je finanční odměna, přičemž pro každý soutěžní měsíc budou vylosováni celkem tři Soutěžící a každý z nich
obdrží finanční výhru ve výši 10.000,- Kč.
Výherci Soutěže budou určeni náhodným výběrem ze všech Soutěžících, kteří se dle pravidel Soutěže kvalifikovali do slosování za daný soutěžní
měsíc. Slosování pro daný soutěžní měsíc proběhne do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Zonky bude o výsledku losování informovat formou
newsletteru, kde budou uvedeny pouze přezdívky výherců, pod kterým jsou výherci vedeni na Zonky.
Samotného výherce bude Zonky kontaktovat e-mailem nebo telefonicky do 48 hodin ode dne losování za účelem domluvení podmínek pro vyplacení
výhry. Výhra bude výherci vyplacena bezhotovostně převodem na jeho bankovní účet vedený u tuzemské banky, na který mu byly vyplaceny finanční
prostředky v rámci čerpání jeho posledního úvěru na Zonky nebo na jiný ověřený bankovní účet. V ojedinělých případech (např. pokud výhercův
registrovaný bankovní účet už neexistuje) může Zonky požadovat doložení čísla účtu e-mailem nebo jiným vhodným způsobem.
Výhra bude výherci vyplacena do konce kalendářního měsíce, ve kterém byl tento výherce vylosován. Tato lhůta se může prodloužit v důsledku
prodlení výherce s doložením jeho čísla účtu.

Zonky

Z

1

4. DOBA A MÍSTO TRVÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá od 01.07.2020 0:00 do 31.10.2020 23:59 na území České republiky.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Soutěžící bere na vědomí, že Zonky bude zpracovávat jeho osobní údaje (zejména emailová adresa, telefonní číslo a jméno) po dobu trvání Soutěže a
další tři roky po jejím skončení, a to za účelem evidence a vyhodnocení vstupu do Soutěže, splnění podmínek pro přiznání výhry, komunikace výsledků
soutěže (zveřejněna bude pouze přezdívka) a její distribuce na základě oprávněného zájmu Zonky na marketingové podpoře svých produktů.
Soutěžící 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 v Zonky naleznete v dokumentu Ochrana soukromí
na adrese www.zonky.cz/chranime-vase-soukromi/.

6. OSTATNÍ PODMÍNKY
Zonky si vyhrazuje jednostranné právo pravidla Soutěže kdykoli a jakkoli změnit, či Soutěž zcela zrušit, a to bez udání důvodu a bez jakýchkoli
následků, stejnou formou a stejným způsobem, jako tuto Soutěž vyhlásil.
Zonky je oprávněno vyloučit Soutěžícího ze Soutěže, a to v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící jednal v rozporu s dobrými mravy nebo
způsobem, který mohl poškodit zájmy a dobré jméno Zonky. Rozhodnutí Zonky je konečné, bez možnosti odvolání.

7. INFORMACE K DANÍM
Poskytovatel služby Zonky, společnost Benxy s.r.o. neposkytuje daňové a účetní poradenství. Proto vás prosíme, abyste se o daňových a účetních
aspektech zdanění výhry poradili s daňovými poradci.
Tato pravidla Soutěže jsou k dispozici na www.zonky.cz. Jejich účinnost nastává dnem 26.06.2020.

V Praze dne 26.06.2020
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