PRAVIDLA SOUTĚŽE
„Úvěr zdarma na celý rok“
Účelem tohoto dokumentu je detailní úprava pravidel soutěže „Úvěr zdarma na celý rok“
(dále jen „soutěž“).
1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže
Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem
Praha 5 - Smíchov, Na Zatlance 3283/10, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208 391
(dále jen „Organizátor soutěže“ nebo „SIM PŮJČKA“) jakožto nebankovní poskytovatel
spotřebitelských úvěrů.
2. Termín konání soutěže
Soutěž probíhá po dobu dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. 5.
2017 do 30. 4. 2018, na celém území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a
„místo konání soutěže“).
3. Výhra
3.1 Výhrou v soutěži je zaplacení administrativního poplatku a výpůjčního úroku („dále
jen příslušenství úvěru“) u úvěrového produktu nabízeného Organizátorem soutěže
pod obchodním názvem SIM MINI, představující nebankovní neúčelový úvěr bez
požadavku zajištění do maximální výše 12 tis. Kč. a do maximální splatnosti 30 dní.
Zaplacení příslušenství úvěru se vztahuje na úvěr dle předchozí věty, v rámci jehož
poskytnutí se Výherce stal účastníkem soutěže dle odstavce 4.1 těchto pravidel, a to
i zpětně, pokud již došlo k řádnému splacení tohoto úvěru, a dále zaplacení
příslušenství všech dalších úvěrů, poskytnutých Organizátorem soutěže Výherci
v průběhu jednoho kalendářního roku od oznámení výhry, bez jakéhokoliv navýšení.
Výherci soutěže tak budou mít možnost v průběhu jednoho kalendářního roku od
data výhry, za splnění podmínek této soutěže a podmínek poskytnutí úvěru, čerpat
opakovaně úvěr u SIM PŮJČKY bez jakéhokoliv poplatku a úroku tak, že v případě
splacení úvěru ve sjednaném termínu splatnosti budou povinni SIM PŮJČCE vracet
pouze jistinu úvěru. Výše spotřebitelských úvěrů, poskytnutých Výherci na základě
jeho žádosti v průběhu jednoho kalendářního roku od data oznámení výhry, bude
závislá na posouzení jeho úvěruschopnosti, tj. jeho bonitě.
3.2 Výhra nezahrnuje náklady SIM PŮJČKY spojené s opožděnou platbou v případě, že se
Výherce dostane do prodlení s plněním závazků vůči SIM PŮJČCE z platně uzavřené
smlouvy o spotřebitelském úvěru, specifikované v odstavci 5.1 smlouvy o úvěru.
Vzor smlouvy o úvěru je zveřejněný v sekci dokumenty na webových stránkách
Organizátora soutěže www.simpujcka.cz.
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4. Účast v soutěži
4.1 Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem
na území České republiky, která:
a) je spotřebitelem,
b) v době konání soutěže uzavře se SIM PŮJČKOU platnou smlouvu o úvěru a splní
podmínky jeho čerpání; a zároveň,
c) odpoví na soutěžní otázku pro příslušný kalendářní měsíc, v němž žádá o
poskytnutí úvěru.
4.2 Každá fyzická osoba se může soutěže zúčastnit pouze jedenkrát a vyhrát tak
maximálně jednu výhru. Do soutěže budou zařazeni jen ti účastníci, kteří splní
všechny její podmínky a pravidla. Osoba nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo
jednající v rozporu s pravidly soutěže bude ze soutěže vyloučena.
4.3 Z účasti v soutěži bude rovněž vyloučen účastník soutěže, který odstoupí od platné
smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřené se SIM PŮJČKOU v zákonné lhůtě 14ti
dnů od jejího uzavření (a to i po vyhodnocení soutěže).
4.4 Z účasti v soutěži bude dále vyloučen účastník soutěže, proti kterému bude v době
vyhodnocení soutěže za předcházející kalendářní měsíc zahájeno insolvenční řízení,
nebo který bude v prodlení se splacením úvěru, na základě kterého se stal
účastníkem soutěže.
5. Pravidla soutěže a určení výherce
5.1 Každý žadatel o úvěr u SIM PŮJČKY má v průběhu konání soutěže možnost v žádosti
o poskytnutí spotřebitelského úvěru vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas s
účastí v soutěži. Vysloví-li svůj souhlas s účastní v soutěži a s podmínkami soutěže, a
dále zodpoví-li soutěžní otázku, stane se po schválení jeho žádosti o úvěr a uzavření
smlouvy o spotřebitelském úvěru soutěžícím (dále jen „Soutěžící“) v souladu
s podmínkami dle odstavce 4.1 těchto pravidel.
5.2 Ze Soutěžících budou do pátého (5) dne následujícího kalendářního měsíce
vyhlášeni dva (2) Výherci za předcházející měsíc dle přesnosti a správnosti
zodpovězení soutěžní otázky.
5.3 Výherci pro příslušný kalendářní měsíc, tj. každý kalendářní měsíc konání soutěže,
se stanou dva (2) soutěžící:
a) kteří v příslušném kalendářním měsíci konání soutěže uzavřeli se SIM PŮJČKOU
platnou smlouvu o úvěru a splnili podmínky jeho čerpání, a zároveň;
b) jejichž odpověď na soutěžní otázku byla správná a přesná, a zároveň;
c) uzavře s Organizátorem soutěže Dohodu o uhrazení příslušenství úvěru dle
odstavce 6.2 těchto pravidel.
5.4 V případě více správných a přesných odpovědí na soutěžní otázku rozhoduje pořadí,
ve kterém byla odpověď doručena prostřednictvím žádosti o úvěr Organizátorovi
soutěže. Pokud Organizátor soutěže neobdrží dvě (2) správné a přesné odpovědi na
soutěžní otázku za příslušný kalendářní měsíc, je oprávněn přiznat výhru i
Soutěžícím, jejichž odpověď se nejvíce blížila správné a přesné odpovědi. V případě
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více shodných odpovědí na soutěžní otázku rozhoduje pořadí, ve kterém byla
odpověď Soutěžícího Organizátorovi soutěže doručena.
5.5 Soutěžní otázky jsou vždy s účinností od každého 1. dne v měsíci trvání soutěže
Organizátorem měněny, přičemž aktuální soutěžní otázka pro daný měsíc je vždy
zveřejněna na webových stránkách Organizátora soutěže www.simpujcka.cz.
5.6 Výherce bude kontaktován e-mailem a následně telefonicky z důvodu ověření jeho
totožnosti. Číslo úvěru, na základě kterého se Výherce stal účastníkem soutěže,
spolu s křestním jménem Výherce bude rovněž zveřejněno na webových stránkách
Organizátora soutěže www.simpujcka.cz. V případě, že se Výherce neozve
Organizátorovi soutěže nebo nebude k zastižení po dobu deseti (10) kalendářních
dnů, nebo budou-li jeho kontaktní údaje uvedené v žádosti o úvěr neaktuální či
neplatné, Organizátor soutěže si vyhrazuje právo Výherce ze soutěže vyřadit a
Výherce tak ztrácí právo na výhru bez práva na jakoukoliv náhradu.
5.7 Výherce je oprávněn výhru v soutěži odmítnout, a to prohlášením zaslaným
v listinné podobě nebo elektronickou poštou (e-mailem) Organizátorovi soutěže.
6. Způsob předání ceny
6.1. Výherci bude výhra předána písemně nebo prostřednictvím elektronické
komunikace nejpozději do konce kalendářního měsíce, v němž byl Soutěžící
vyhodnocen jako Výherce za předcházející kalendářní měsíc.
6.2. Výhra bude předána formou uzavření Dohody o uhrazení příslušenství úvěru mezi
Výhercem a SIM PŮJČKOU v rozsahu uvedeném v článku 3 těchto pravidel, na
základě které SIM PŮJČKA zpětně vyplatí Výherci příslušenství úvěru, na základě
kterého se stal účastníkem soutěže, pokud již došlo k jeho řádnému splacení, nebo
převezme stávající závazek Výherce zaplatit příslušenství již čerpaného úvěru u SIM
PŮJČKY s tím, že současně společnost SIM PŮJČKA převezme budoucí závazek
Výherce zaplatit příslušenství všech dalších úvěrů poskytnutých výherci SIM
PŮJČKOU v průběhu následujícího kalendářního roku (dále jen „Dohoda“). V
případě, že Výherce neuzavře Dohodu do jednoho (1) měsíce od vyhodnocení
soutěže za daný kalendářní měsíc, ztrácí nárok na výhru, s tím že Výherci současně
nevznikne žádný nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany SIM PŮJČKY za
nepředanou výhru.
7. Další ujednání a právo organizátora na změny
7.1. Výherce ztrácí nárok na plnou výhru i v případě, že dodatečně ztratí podmínky pro
schválení úvěru (ztráta nebo snížení příjmu, zahájení exekučního či insolvenčního
řízení proti jeho osobě) nebo dostane-li se do prodlení se splacením úvěru
čerpaného po zahájení soutěže o více než sedm (7) kalendářních dní. U takového
Výherce se výhra spočívající v zaplacení veškerého příslušenství poskytnutého
úvěru bude vztahovat pouze na úvěr poskytnutý do doby, než došlo ke ztrátě
podmínek pro schválení spotřebitelského úvěru, nebo jeho prodlení se splacením již
čerpaného úvěru, a další úvěry bez příslušenství mu již nebudou SIM PŮJČKOU
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poskytovány. V souvislosti s postupem Organizátora soutěže dle předchozí věty
výherci nevznikne žádný nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany SIM PŮJČKY za
nepředanou výhru, případně předanou jen v částečném rozsahu.
7.2. SIM PŮJČKA si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či
soutěž přerušit, odložit, odvolat či zrušit bez udání důvodů a/nebo náhrady, a to
oznámením na jeho webových stránkách www.simpujcka.cz . Účastí v soutěži
projevuje každý Soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je plně
dodržovat.
7.1. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat, ani není možné namísto výhry
požadovat jakékoliv náhradní plnění. Soutěžící se účastní soutěže s vědomím, že
nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu, ani v jednotlivých případech, v
hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké stanoví tyto pravidla.
7.2. Účastí v soutěži soutěžící:
a) dává Organizátorovi soutěže v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti v platném znění, souhlas s použitím své emailové adresy, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a
zaslání informací o průběhu této soutěže, a rovněž pro zasílání obchodních
sdělení Organizátora soutěže a informací o dalších marketingových akcích
Organizátora soutěže. Tento souhlas má soutěžící právo odvolat písemně na
adresu sídla Organizátora soutěže nebo elektronicky na adrese
info@simpujcka.cz.
b) dává Organizátorovi soutěže, jako správci, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních
údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e- mailová adresa a telefonní
číslo, které Organizátorovi soutěže v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo
čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži,
předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely Organizátora
soutěže, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových
akcích Organizátora soutěže, a to na dobu 5 let.
7.3. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora soutěže, jejich manželé,
příbuzní v přímé linii, druzi nebo osoby žijící s takovými zaměstnanci ve společné
domácnosti a obchodní zástupci Organizátora soutěže. V případě, že se Výhercem
stane osoba dle věty první tohoto odstavce, nevznikne této osobě nárok na
jakoukoliv cenu v rámci této soutěže. Vyskytnou-li se důvodné pochybnosti ohledně
splnění podmínek pro účast v této soutěži nebo vítězství v této soutěži, rozhoduje v
konkrétních případech o účasti v této soutěži s konečnou platností výkonný ředitel
SIM PŮJČKY. Taková rozhodnutí jsou konečná a nelze se proti nim odvolat ani
rozhodnutí jinak napadat.
7.4. Tato úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách
www.simpujcka.cz.
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