PODMIENKY
programu zliav
U-šetrite
(ďalej len „Podmienky“)
1. Všeobecne
1.1 V tomto dokumente sú uvedené Podmienky programu zliav U-šetrite (ďalej len „Program“). Program umožňuje Klientom UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Banka“), ktorí sú držiteľmi osobných debetných kariet Banky,
pri ktorých je Program dostupný (ďalej len „Karta“ alebo „Karty“), možnosť získavať zľavy u obchodníkov poskytujúcich ponuky
do Programu (ďalej len „Zúčastnený obchodník“ alebo „Zúčastnení obchodníci“).
1.2 Program je prevádzkovaný Bankou v spolupráci s osobou zabezpečujúcou technickú prevádzku Programu („Prevádzkovateľ“).
Prevádzkovateľom je spoločnosť Dateio, s.r.o., Beníškové 1285/7, 150 00 Praha 5, IČO: 02216973.
2. Registrácia do Programu
2.1 Klient Banky sa do Programu registruje jedným z týchto spôsobov: prostredníctvom formulára dostupného v rámci internetového
bankovníctva Banky, formulára v pobočke, podpisom zmluvnej dokumentácie k účtu (od zavedenia), na internetových stránkach
www.u-setrite.sk prostredníctvom nahrávaného hovoru call centra alebo v aplikácii Smart Banking (od zavedenia).
2.2 Do Programu môže byť zaregistrovaný pod jednou e-mailovou adresou len jeden Klient.
2.3 Užívateľským menom je e-mailová adresa Klienta, ktorú si Klient zvolí pri registrácii. Pri registrácii na stránkach www.u-setrite.sk zadá
Klient meno, priezvisko a posledných 6 čísel na karte. Heslo pre prihlásenie do Programu si Klient zvolí na internetovej stránke Programu
www.u-setrite.sk pri prvom prihlásení. Heslo musí mať minimálne 5 znakov.
2.4 Registráciou Klient udeľuje súhlas s účasťou na Programe a s týmito Podmienkami.
3. Ponuky
3.1 Ponuky Zúčastnených obchodníkov (ďalej len „Ponuky“) môžu využívať Klienti Banky, ktorí sú držiteľmi niektorej z Kariet a do Programu
sa zaregistrovali (ďalej len „Registrovaní klienti“ alebo jednotlivo „Registrovaný klient“) a pre ktorých je konkrétna Ponuka dostupná.
3.2 Ponuky sú dostupné na internetovej stránke Programu www.u-setrite.sk a v mobilnej aplikácii U-šetrite v sekcii „Moje ponuky“.
Na využitie Ponuky je nutné túto najprv aktivovať pomocou príslušného tlačidla na internetovej stránke Programu www.u-setrite.sk alebo
v mobilnej aplikácii U-šetrite.
3.3 Na využitie Ponuky treba zaplatiť Kartou registrovanou v Programe u Zúčastneného obchodníka. V okamihu platby Kartou hradí Klient
plnú cenu tovaru alebo služby a suma zodpovedajúca výške zľavy mu následne bude pripísaná na príslušný účet (pozri bod 4 týchto
Podmienok). Pri platbe nie je nutné informovať personál Zúčastneného obchodníka o využití zľavy.
3.4 Text Ponuky obsahuje informáciu o výške zľavy, časovej a miestnej platnosti Ponuky a ďalšie podmienky na získanie zľavy.
3.5. Celková výška zliav, na ktorú má Klient nárok, nie je obmedzená. Výška zľavy získaná pri jednom využití Ponuky alebo za dobu platnosti
jednotlivej Ponuky môže byť obmedzená; v tomto prípade je obmedzenie uvedené v texte Ponuky.
3.6 Výška zľavy bude vypočítaná len z výšky sumy transakcie vykonanej Kartou; zľava sa nevzťahuje na časť platby, ktorú Registrovaný klient
uhradil u Zúčastneného obchodníka inak ako bezhotovostne za použitia Karty (napr. darčekovým certifikátom, kupónom na zľavu a pod.).
Zľava sa rovnako nevzťahuje na platby vykonané pomocou elektronickej peňaženky (napr. PayPal); v takom prípade nemá Banka
k dispozícii informáciu o konkrétnom obchodníkovi, u ktorého bola transakcia vykonaná, a nemôže prísť k spárovaniu zľavy s transakciou.
3.7 Ponuky je možné využiť do dátumu uvedeného v popise Ponuky. Transakcie vykonané po tomto dátume nezakladajú nárok na zľavu.

3.8 Pravidlá využitia Ponuky uvedené v podrobnom popise každej Ponuky môžu stanoviť ďalšie obmedzenia, najmä pokiaľ ide
o prevádzkarne, kde sa dá Ponuka využiť, a o to, či je Ponuka využiteľná jednorazovo alebo opakovane.
3.9 Ponuka sa musí využiť priamo u Zúčastneného obchodníka. Transakcie uskutočnené u osôb sprostredkovávajúcich predaj tovaru alebo
služieb Zúčastneného obchodníka nezakladajú nárok na zľavu.
3.10 Ponuky dostupné jednotlivým Registrovaným klientom sa môžu líšiť v závislosti od nastavenia podmienok Zúčastnenými obchodníkmi.
Registrovanému klientovi nemusia byť dostupné Ponuky všetkých Zúčastnených obchodníkov.
4. Výplata súm zodpovedajúcich výške zľavy („Výplata zliav“)
4.1 Úhrn súm zodpovedajúcich výške zliav, na ktoré Registrovaný klient získal nárok v priebehu kalendárneho mesiaca, bude vyplatený
dvakrát do mesiaca, a to do 16. dňa a do posledného dňa každého mesiaca.
4.2 Úhrn súm zodpovedajúcich výške zľavy za platby debetnou Kartou bude Klientovi pripísaný na bežný účet spojený s touto Kartou.
4.3 Výplata zliav sa bude vykonávať na účet Klienta, ktorý je vedený v mene EUR.
4.4 Na internetovej stránke Programu www.u-setrite.sk a v mobilnej aplikácii U-šetrite v sekcii „Moje úspory“ budú Registrovanému
klientovi dostupné informácie o transakciách, za ktoré mu vznikol nárok na vyplatenie sumy zodpovedajúcej výške zľavy, a o výške tejto
sumy a o úhrne týchto súm, ktoré budú vyplatené v nasledujúcom výplatnom termíne Programu. Tieto informácie budú dostupné vždy
niekoľko dní po vykonaní transakcie, pričom interval medzi dátumom vykonania transakcie a dátumom jej zobrazenia sa môže líšiť
v závislosti od spracovania transakcie Zúčastneným obchodníkom.
4.5 Na poskytnutie zľavy nie je právny nárok.
5. Karty s Programom
5.1 Do Programu sú zahrnuté debetné karty MasterCard a Visa Registrovaného klienta, ktoré sú napojené na bežný účet vedený v mene EUR.
Z účasti v Programe sú vylúčené kreditné karty, firemné platobné karty, charge karty, prepaid karty a platobné karty, ktoré sú napojené
na firemné účty.
6. Zúčastnení obchodníci
6.1 Nákup u Zúčastneného obchodníka sa riadi obchodnými podmienkami tohto obchodníka alebo predpismi a pravidlami platnými
pre tohto obchodníka.
6.2 Banka nepreberá žiadnu zodpovednosť za kvalitu výrobkov alebo služieb Zúčastnených obchodníkov, ani za informácie obsiahnuté
v Ponukách týchto obchodníkov zverejnených na ich internetových stránkach alebo v iných propagačných materiáloch.
6.3 Reklamácie a vrátenie tovaru sa riadia reklamačným poriadkom Zúčastneného obchodníka. Pokiaľ budú na základe reklamácie alebo
vrátenia tovaru Klientovi vrátené prostriedky zaplatené Kartou za tovar alebo služby, alebo ich časť, bude zároveň od úhrnu zliav
vyplatených, alebo určených na vyplatenie v nasledujúcom období, odpočítaná suma zodpovedajúca vráteným prostriedkom.
7. Otázky alebo sťažnosti na Program
7.1 Ak má Registrovaný klient otázky alebo námietky ohľadom získaných zliav a súm zodpovedajúcich výške zliav vyplateným na účet, môže
sa obrátiť na Banku prostredníctvom e-mailovej adresy reklamacie@u-setrite.sk.
8. Vystúpenie z Programu
8.1 Registrovaný klient môže kedykoľvek z Programu vystúpiť. Toto rozhodnutie je možné vykonať na stránke Programu www.u-setrite.sk
v sekcii „Nastavenia“.
8.2 Ak existujú v momente vystúpenia Klienta z Programu nevyplatené sumy zodpovedajúce výške zliav, budú mu vyplatené v súlade
s termínmi v bode 4.1.
8.3. V prípade, ak Klient ukončil zmluvu o bežnom účte alebo zmluvu o kreditnej Karte registrovanej v Programe a ak existujú nevyplatené
sumy zodpovedajúce výške zliav, budú tieto sumy vrátené obchodníkovi.

9. Záverečné ustanovenia
9.1 Tieto Podmienky sú dostupné na www.unicreditbank.sk a na www.u-setrite.sk. Banka má právo tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť alebo
Program zrušiť. Informáciu o zmene Podmienok alebo o zrušení Programu zverejní Banka na www.unicreditbank.sk
a na www.u-setrite.sk aspoň 30 dní vopred. Zmeny týchto Podmienok alebo zrušenie Programu je možné vykonať s okamžitou
platnosťou, ak je to potrebné na zaistenie súladu so zákonnými alebo regulačnými opatreniami vzťahujúcimi sa na Banku. Ak sa Program
zruší a Registrovanému klientovi neboli vyplatené všetky sumy zodpovedajúce výške zliav za transakcie uskutočnené počas trvania
Programu, budú mu vyplatené v súlade s termínmi v bode 4.1.
9.2 V prípade podozrenia na zneužívanie Programu zo strany Klienta má Banka právo zastaviť Registrovanému klientovi prístup k Programu,
nevyplatiť dosiaľ nevyplatené sumy zodpovedajúce výške zliav a požadovať vrátenie už vyplatených súm.
9.3 Ak bude Registrovanému klientovi zablokovaná kreditná Karta z dôvodu oneskorenia pri splácaní úveru alebo z dôvodu iného porušenia
Všeobecných obchodných podmienok UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, na vykonávanie
bankových obchodov, Obchodných podmienok UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
na vydávanie a používanie debetných kariet, Obchodných podmienok UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, na vydávanie a používanie kreditných kariet či ďalších obchodných podmienok Banky vzťahujúcich sa na zmluvný
vzťah medzi Bankou a Klientom, nebudú Klientovi v príslušnom období priznané práva na vyplatenie sumy zodpovedajúcej výške zliav
a už získané a dosiaľ nevyplatené sumy zodpovedajúce výške zliav môžu byť započítané voči dlžnej sume Klienta. Ak odpadne dôvod
blokovania, bude Program bezodkladne Klientovi aktivovaný.
9.4 V prípade transakcií vykonaných v prípade straty, zneužitia, odcudzenia alebo falšovania Karty nevzniká Klientovi právo na vyplatenie
sumy zodpovedajúcej výške zliav za také transakcie.
9.5 Tieto Podmienky sú platné a účinné od 1. 8. 2018.

