
 
 

 
 

VEREJNÝ PRÍSĽUB 
k Účelovej pôžičke na rekonštrukciu 

 
Spoločnosť Ahoj, a. s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02 , IČO: 48 113 671, DIČ: 
2120064485, IČDPH: SK7020000680, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., 
Odd. Sa, vl. č.: 6128 (ďalej len „Ahoj, a. s.“) adresuje touto formou podľa § 850  a nasl. 
Občianskeho zákonníka fyzickým osobám (spotrebiteľom), ktoré: uzatvorili s Ahoj,  a. s. zmluvu 
o spotrebiteľskom úvere s nižšie uvedenými špecifikami a podmienkami tento verejný prísľub.  
 
Špecifiká a podmienky zmlúv o spotrebiteľskom úvere, na ktoré sa viaže tento verejný prísľub:  
1) Fyzická osoba – spotrebiteľ uzatvorila zmluvu o spotrebiteľskom úvere so spoločnosťou Ahoj, a. s. 
a to najskôr dňa 17.05.2022 
2)  Minimálna výška poskytnutej istiny je rovná alebo vyššia ako 3 000 EUR.  
3) Úver bol prevedený na osobný účet Spotrebiteľa alebo na kartový účet naviazaný na Ahoj kartu 
vydanú Spotrebiteľovi. 
4) Úver bol poskytnutý s fixnou úrokovou sadzbou 14,90% p. a.  
5) Úver bol poskytnutý prostredníctvom obchodného partnera alebo prostredníctvom operátorov call 
centra spoločnosti. 
6) Minimálne 70% z prostriedkov poskytnutého úveru klient využije účelovo, a to na rekonštrukciu 
vlastnenej nehnuteľnosti, pričom účel dokáže na vyžiadanie preukázať dokladmi o kúpe 
7) Spotrebiteľ úver spláca riadne a včas – splátky sú pripísané v prospech splátkového účtu Ahoj vždy 
do termínu splatnosti.  
8) Spotrebiteľ od zmluvy neodstúpi a neuskutoční čiastočné alebo úplné predčasné splatenie 
poskytnutého úveru s vyššie uvedenými parametrami skôr ako pred splatnosťou  24. splátky . 
9) Spotrebiteľ spláca riadne a včas aj všetky ostatné záväzky z úverových vzťahov medzi ním 
a spoločnosťou Ahoj, a. s. . 
 
V prípade splnenia vyššie uvedených podmienok získava spotrebiteľ nárok na vyplatenie dvoch 
odmien, a to nasledovne:  
I. Vyplatenie odmeny vo výške 2% z poskytnutej istiny úveru po úhrade dvanástej mesačnej splátky, 
najneskôr na 10. deň mesiaca nasledujúceho po pripísaní dvanástej splátky. 
II. Vyplatenie odmeny vo výške 1% z poskytnutej istiny úveru po úhrade dvadsiatej štvrtej mesačnej 
splátky, najneskôr na 10. deň mesiaca nasledujúceho po pripísaní dvadsiatej štvrtej splátky. 
III. Odmena bude vyplatená v prospech osobného účtu klienta alebo na kartový účet vedený k Ahoj 
karte vydanej spotrebiteľovi, v prospech ktorého bol čerpaný aj príslušný spotrebiteľský úver 
IV. V prípade požiadavky na vyplatenie odmeny v prospech iného účtu je spotrebiteľ povinný ho 
písomne oznámiť včas, pred termínom vyplatenia odmeny 
V. Odmena bude po splnení všetkých podmienok vyplácaná zo strany Ahoj, a. s.  v prospech 
platobného prostriedku spotrebiteľa automaticky. 
 
 
Tento verejný prísľub je platný do: 31.01.2023 

 
 

 
 

        
                    

Mgr. Marek Šupa       Ing. František Kaňa 
Predseda predstavenstva      Člen predstavenstva 
Ahoj, a. s.         Ahoj, a. s.  
 

 
 
 
 


