
 

Od 2.7.2018 bol produkt otvárania bežných účtov s bonusmi od Quatra pozastavený. 

Zmena sa netýka ale už otvorených účtov. Pre tieto účty aj naďalej platí možnosť 

získavania a využívania bonusov. 

Bonus Konto pre vás pripravilo Quatro v spolupráci s VÚB bankou. Spája 

výhody bežného účtu s jedinečnými bonusmi od Quatra: 

 20 EUR za otvorenie Bonus Konta 

 5% späť z každej uhradenej splátky 

Užívajte si ešte výhodnejšie nákupy na splátky 

Takto získané peniaze vám pripíšeme na Bonus Konto. Použiť ich môžete na vaše ďalšie nákupy na splátky 

cez Quatro, vďaka čomu budú ešte výhodnejšie. 

 

S Bonus Kontom Quatro si vychutnávate aj výhody VÚB Účtu a Karty Maestro Dobrý 

Anjel 

Ako získate 5% z každej zaplatenej splátky? 

1. splátku uhradíte riadne a včas podľa predpísaného splátkového kalendára 

z akejkoľvek zmluvy o spotrebiteľskom úvere: 

o Quatro a/alebo Quatro pôžička a/alebo Najľahšia pôžička 

o a/alebo zmluvy o spotrebiteľskom úvere divízie Slovenská požičovňa. 

2. splátka musí byť uhradená prostredníctvom VÚB účtu, ktorý ste si otvorili spoločne 

s Bonus Kontom alebo, ktorú zaplatíte osobne na akejkoľvek pobočke VÚB Banky 

 

Čiastka vo výške 5% vám bude na Bonus Konto Quatro pripísaná vždy k 10. dňu 

mesiaca nasledujúceho po splnení podmienok na jej pripísanie. 

Kde sa dozviete, koľko peňazí máte aktuálne na Bonus Konte Quatro? 

 na infolinke 0850 123 440 

 v mesačnom elektronickom výpise, ktorý vám zašleme na váš e-mail 



 prostredníctvom SMS správy, ak bude suma na vašom Bonus Konte Quatro vyššia 

ako 10 € 

         E-mail a SMS správu vám zašleme vždy k 10. dňu v mesiaci. 

Ako využijete peniaze z Bonus Konta Quatro? 

 Peniaze môžete využiť na zaplatenie splátok z vášho ďalšieho nákupu cez Quatro. 

 Pri nákupe v predajni oznámite, že si chcete uplatniť peniaze z vášho Bonus Konta 

Quatro. Pri nákupe cez e-shop v žiadosti zaškrtnete „Chcem využiť Bonus Konto 

Quatro“ 

 Peniaze vám automaticky odpočítame z prvých alebo max. prvých 3 splátok z 

vášho nového nákupu cez Quatro. 

 Peniaze z Bonus Konta Quatro môžete využiť maximálne do 12 mesiacov od 

zaplatenia poslednej splátky z nákupu, ktorý aktuálne splácate. 

 


