Návrh na uzavření SMLOUVY O ÚVĚRU / SMLOUVA O ÚVĚRU
Číslo návrhu smlouvy / smlouvy (VS):
Klient tímto Poskytovateli úvěru navrhuje uzavření Smlouvy o úvěru (dále též jen „Smlouva“) následujícího znění (tento návrh je dále označován
též pouze jako „Nabídka“):
I. POSKYTOVATEL ÚVĚRU (dále též jen „Poskytovatel“):
PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1
IČ: 618 60 069, DIČ: CZ 61860069
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2892
Bankovní spojení:
Adresa pro doručování: nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice
Telefonní číslo:
E-mail:
Internetové stránky:

II. KLIENT (dále též jen „Klient“):
Příjmení:
Jméno:
RČ:
Trvalé bydliště:
Ulice:
č. p.:
Obec:
Část obce:
PSČ:
Bankovní spojení (k výplatě úvěru/inkasování Celkové částky k zaplacení):
Číslo účtu:
Kód banky:
(dále též jen „Bankovní spojení Klienta“)
Adresa pro doručování:
Adresa pro doručování je shodná s adresou trvalého bydliště: ANO
NE
Ulice:
č. p.:
Obec:
Část obce:
PSČ:
Telefonní číslo:
E-mail:
(dále též jen „E-mailová adresa
Klienta“)
Část A) Smlouvy – Základní parametry úvěru
Druh spotřebitelského úvěru – spotřebitelský úvěr podléhající režimu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jen
„OZ“) a zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále též jen „ZSÚ“).
Jedná se o bezúčelový úvěr.
Celková výše úvěru:
Celková částka, kterou má Klient zaplatit:
Doba trvání úvěru (v případě řádného a včasného plnění povinností ze Smlouvy):
měsíců (při využití práva na odklad Splátek dle čl. 9 části
B) Smlouvy dochází k odpovídajícímu prodloužení doby trvání úvěru, tak jak je toto popsáno v čl. 9 části B) Smlouvy)
Celková výše Splátky:
(dále též jen „Splátka“) Počet Splátek:
. Četnost hrazených Splátek je měsíční.
Splátky budou hrazeny nejpozději
. dne každého kalendářního měsíce (dále též jen „Poslední den splatnosti Splátky“), a to počínaje
kalendářním měsícem následujícím po měsíci, ve kterém byl úvěr vyplacen.
Zápůjční úroková sazba činí
a byla dohodnuta jako pevná zápůjční úroková sazba na celou dobu splácení úvěru. Tato zápůjční
úroková sazba je vyjádřena jako roční efektivní úroková míra (sazba).
Při odstoupení od Smlouvy dle bodu 7.1. části B) Smlouvy činí částka úroku splatná za 1 kalendářní den
.
Výše předpokládané roční procentní sazby nákladů (RPSN) na úvěr:
.
Poplatek za jednorázový odklad Splátky (bod 9.2. části B) Smlouvy):
.
Část B) Smlouvy
1. Proces uzavření Smlouvy, Podmínky čerpání úvěru a Předpoklady pro výpočet RPSN
1.1. Smlouva je uzavírána na žádost Klienta prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a to konkrétně prostřednictvím osobní
zabezpečené stránky Klienta v klientské zóně nacházející se na internetové adrese
(dále též jen „Klientská zóna“) a prostřednictvím e-mailové komunikace. Klient podpisem Nabídky stvrzuje, že před podpisem Nabídky obdržel
od Poskytovatele jedinečné přístupové údaje a heslo pro přístup k jeho osobní stránce nacházející se v Klientské zóně, že se do této své osobní
stránky v Klientské zóně přihlásil a že tato jeho osobní stránka v Klientské zóně je plně funkční. Tato jedinečná osobní stránka Klienta v Klientské
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zóně byla vytvořena pro osobu Klienta a je vázána na E-mailovou adresu Klienta (E-mailová adresa Klienta tvoří jeden ze přístupových údajů
k osobní stránce Klienta v Klientské zóně). Pokud se v této Smlouvě hovoří o osobní stránce Klienta v Klientské zóně, je tím myšlena osobní
stránka Klienta v Klientské zóně popsaná v tomto bodě této Smlouvy.
1.2. Poskytovatel před uzavřením Smlouvy provedl posouzení úvěruschopnosti Klienta, který mu v této souvislosti předložil kopie platných
osobních dokladů, dokladů o příjmu a další doklady a informace požadované Poskytovatelem nezbytné pro posouzení úvěruschopnosti. Klient
prohlašuje, že všechny takto poskytnuté doklady a informace, jakož i údaje uvedené ve Smlouvě, jsou pravdivé a úplné.
1.3. Klient podpisem Nabídky potvrzuje, že bez zbytečného odkladu poté, co Poskytovatel posoudil úvěruschopnost Klienta a s dostatečným
předstihem před podpisem této Nabídky ze strany Klienta, Poskytovatel poskytl Klientovi předsmluvní informace v podobě předsmluvního formuláře
podle ZSÚ vztahující se k této Smlouvě a tyto předsmluvní informace Poskytovatel Klientovi také náležitě vysvětlil způsobem stanoveným v ZSÚ,
aby byl Klient schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva o spotřebitelském úvěru odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Vysvětlení zahrnovalo
především předsmluvní informace, včetně důsledků prodlení s plněním povinností Klienta z uzavřené Smlouvy, a základních informací o jednotlivých
produktech nabízených Poskytovatelem a jejich dopadech na Klienta. Předsmluvní informace byly ze strany Poskytovatele poskytnuty Klientovi na
trvalém nosiči dat, a to na osobní stránce Klienta v Klientské zóně a zároveň byly zaslány na E-mailovou adresu Klienta.
1.4. Klient potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy mu Poskytovatel předložil na trvalém nosiči dat nepodepsaný návrh
textu této Smlouvy, a to prostřednictvím osobní stránky Klienta v Klientské zóně a zároveň byl tento nepodepsaný návrh textu této Smlouvy
Klientovi zaslán na E-mailovou adresu Klienta.
1.5. Klient prohlašuje, že v předloženém návrhu textu Smlouvy zkontroloval všechny rozhodné údaje, s tímto návrhem textu Smlouvy bez výhrad
souhlasil, a proto přistoupil k podpisu této Nabídky.

Tímto dochází ze strany Klienta k učinění závazné a neodvolatelné Nabídky na uzavření Smlouvy (tj. zároveň podpisu Smlouvy ze strany
Klienta) a zároveň k učinění žádosti Klienta o čerpání úvěru o celkové výši úvěru uvedené ve Smlouvě.
1.6. Po učinění Nabídky ze strany Klienta provede Poskytovatel posouzení správnosti a úplnosti údajů v ní uvedených a dalších informací, které
mu byly v souvislosti s ní sděleny. Pokud po tomto posouzení dospěje k závěru, že Nabídku je možné akceptovat, Nabídku akceptuje a úvěr se
Základními parametry úvěru uvedenými v části A) Smlouvy poskytne. Schválení úvěru oznámí Klientovi oznámením (dále též jen „Oznámení
o schválení úvěru“) doručeným Klientovi na osobní stránku Klienta v Klientské zóně a zároveň na E-mailovou adresu Klienta. Součástí tohoto
Oznámení o schválení úvěru bude i oznámení o Základních parametrech úvěru (včetně údaje o přesné výši RPSN úvěru), platný splátkový
kalendář a jedno vyhotovení Smlouvy s potvrzenou akceptační doložkou Poskytovatele. Smlouva je uzavřena v okamžiku dodání Oznámení
o schválení úvěru do osobní stránky Klienta v Klientské zóně.
1.7. V případě akceptace Nabídky dá Poskytovatel příkaz k bezhotovostnímu převodu prostředků odpovídajících sjednané celkové výši úvěru na
Bankovní spojení Klienta (dále též jen „Prostředky“). K odeslání Prostředků přitom dojde v případě akceptace Nabídky v den dodání Oznámení
o schválení úvěru do osobní stránky Klienta v Klientské zóně, s čímž Klient výslovně souhlasí. Den odeslání Prostředků na Bankovní spojení
Klienta je pro účely výpočtu přesné výše RPSN úvěru považován za „Den poskytnutí úvěru“ (dále též jen „Den poskytnutí úvěru“).
1.8. Nezašle-li Poskytovatel Klientovi Oznámení o schválení úvěru do 60 dnů ode dne učinění Nabídky ze strany Klienta, či pokud mu zašle
oznámení o tom, že Nabídka nebyla akceptována, platí, že Nabídka nebyla akceptována a žádný úvěr nebude poskytován.
1.9. V Základních parametrech úvěru uvedených ve Smlouvě je uvedena předpokládaná výše roční procentní sazby nákladů (RPSN) na úvěr.
Při jejím stanovení se vychází z těchto předpokladů: mezi dnem vyplacení úvěru a Posledním dnem splatnosti první Splátky uplyne právě
30,41666 dnů (tj. 365/12), Poslední den splatnosti každé následující Splátky bude následovat vždy po uplynutí každých 30,41666 dnů od
Posledního dne splatnosti předchozí Splátky, bude poskytnut úvěr se Základními parametry úvěru uvedenými ve Smlouvě a smluvní strany
řádně a včas splní své povinnosti dle Smlouvy. V Oznámení o schválení úvěru bude uvedena přesná výše RPSN na úvěr vypočtená na základě
znalosti přesného počtu dnů mezi Dnem poskytnutí úvěru a Posledním dnem splatnosti první Splátky.
1.10. V Základních parametrech úvěru uvedených ve Smlouvě je uvedena celková částka, kterou má Klient zaplatit. Tato částka je vypočtena
k datu předpokládaného uzavření Smlouvy, kterým se rozumí 7. den po učinění Nabídky ze strany Klienta (skutečné datum uzavření Smlouvy
se může lišit). Skutečným dnem uzavření Smlouvy je den, kdy bude do osobní stránky Klienta v Klientské zóně Klientovi dodáno Oznámení
o schválení úvěru.
2. Úročení úvěru
2.1. Klient se zavazuje vrátit Poskytovateli peněžní prostředky odpovídající poskytnutému úvěru a zaplatit sjednané úroky za poskytnutí úvěru.
Sjednaná výše úroků za poskytnutí úvěru (zápůjční úroková sazba) je uvedena v části A) Smlouvy. Zápůjční úroková sazba je vyjádřena jako
roční efektivní úroková míra (sazba). Až do data případného zesplatnění úvěru (dle bodu 6.3. či 6.11. části B) Smlouvy) se úrok za poskytnutí
úvěru počítá na základě této sjednané roční efektivní úrokové míry (sazby) tak, že pro účely výpočtu tohoto úroku se vychází z toho, že každý
kalendářní rok má 12 stejných období (365/12) s tím, že délka každého kalendářního roku, včetně přestupního, je 365 dnů.
2.2. Sjednané úroky za poskytnutí úvěru běží od data poskytnutí úvěru až do skutečného vrácení jistiny úvěru. Tento úrok běží i po zesplatnění úvěru
(dle bodu 6.3. či 6.11. části B) Smlouvy), když poté i nadále přirůstá pouze k původní nesplacené jistině úvěru zahrnuté do Nové jistiny úvěru (vzniklé
dle bodu 6.4. či 6.11. části B) Smlouvy), a to až do doby její úplné úhrady. Poskytovatel bude úrok přirostlý po zesplatnění úvěru uplatňovat v roční
nominální úrokové sazbě odpovídající sjednané roční efektivní úrokové míře (zápůjční úrokové sazbě úvěru), když při výpočtu tohoto úroku se bude
brát v potaz přesný počet dnů, za který je tento úrok uplatňován. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel je oprávněn na úrocích za poskytnutí
úvěru, které přirostou po zesplatnění úvěru, požadovat částku v maximální souhrnné výši
(tato částka odpovídá 120 % Celkové
částky, kterou má Klient zaplatit, uvedené v části A) Smlouvy).
3. Požadavky na zajištění
3.1. Poskytovatel požaduje následující zajištění (utvrzení) dluhů: a) Poskytovatel je oprávněn Klienta před uzavřením Smlouvy i kdykoli v době jejího
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trvání požádat o zřízení inkasa na Bankovním spojení Klienta za účelem zajištění úhrad pohledávek Poskytovatele za Klientem vyplývajících ze
Smlouvy, b) smluvními pokutami sjednanými pro případ prodlení se hrazením Splátek a pro případ porušení jiných smluvních povinností.
4. Splácení úvěru, Přeplatky, Zajištění prostřednictvím inkasa, Způsob přiřazování plateb a další práva a povinnosti smluvních stran
4.1. Klient se zavazuje vrátit Poskytovateli poskytnutý úvěr a zaplatit mu sjednané úroky za poskytnutí úvěru v dohodnutých měsíčních Splátkách.
Splátky budou hrazeny vždy ve lhůtě počínající dnem následujícím po Posledním dnu splatnosti předcházející Splátky a končící Posledním dnem
splatnosti příslušné Splátky (dále též jen „Lhůta splatnosti Splátky“). U první Splátky počíná Lhůta splatnosti Splátky běžet Dnem poskytnutí úvěru
a Poslední den splatnosti první Splátky je v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byl úvěr vyplacen. Splátka se považuje za řádně
uhrazenou, je-li uhrazena ve Lhůtě splatnosti této Splátky (je-li proto Splátka uhrazena před Posledním dnem splatnosti dané Splátky, avšak ve
sjednané Lhůtě splatnosti dané Splátky, nedochází k ponížení celkové výše úroku za poskytnutí úvěru). Splátka či jiný dluh jsou uhrazeny dnem
připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví Smlouvy (dále též jen „Bankovní spojení Poskytovatele“). Klient se
zavazuje při úhradě Splátky či jiného dluhu dle Smlouvy uvádět jako variabilní symbol číslo Smlouvy.
4.2. Úvěr se splácí anuitními Splátkami, jejichž výše se po dobu splácení nemění. V každé Splátce je zahrnuta platba jistiny úvěru a platba
úroku za poskytnutí úvěru. Úrok zahrnutý do každé Splátky odpovídá úroku přirostlému k jistině úvěru k Poslednímu dni splatnosti dané Splátky.
Postupně se tak mění poměr mezi splátkou jistiny a úroku. Tento poměr je u jednotlivých Splátek uveden ve splátkovém kalendáři, který je
Klientovi zasílán společně s Oznámení o schválení úvěru.
4.3. Pokud budou všechny pohledávky Poskytovatele podle Smlouvy uhrazeny a po jejich úhradě vznikne přeplatek, není Poskytovatel
povinen Klienta o přeplatku informovat. Přeplatek bude vrácen pouze na základě písemné žádosti Klienta, a to na účet Klienta, který Klient
Poskytovateli za tímto účelem písemně sdělí. Klient je přitom povinen prokázat, že prostředky odpovídající přeplatku byly skutečně z jeho strany
uhrazeny a dále je povinen uhradit veškeré náklady vzniklé Poskytovateli v souvislosti s vrácením přeplatku. Smluvní strany se dohodly na
paušálním stanovení výše těchto nákladů částkou 100 Kč za každé zpracování žádosti o vrácení přeplatku. Jestliže Poskytovatel prokáže, že
skutečně vynaložené náklady přesahují tento paušál, je Klient povinen uhradit náklady v plné výši. Smluvní strany se dále dohodly na započtení
pohledávky na vrácení přeplatku proti pohledávce na úhradu nákladů spojených s vrácením tohoto přeplatku. Pokud výše přeplatku bude rovna
nebo bude nižší, než výše nákladů spojených s jeho vrácením, nastává splatnost pohledávky na vrácení přeplatku až po uplynutí 10 denní lhůty
ode dne uhrazení nákladů spojených s jeho vrácením.
4.4. Poskytovatel je oprávněn Klienta před uzavřením Smlouvy i kdykoli v době jejího trvání požádat o zřízení inkasa. Klient je povinen
v takovém případě nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení žádosti Poskytovatele za účelem zajištění úhrad jednotlivých Splátek a všech
dalších pohledávek Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy zřídit na svém Bankovním spojení Klienta na celou dobu trvání takto zajištěných
pohledávek inkaso ve prospěch Poskytovatele. Rovněž je povinen na tomto účtu zajistit po dobu trvání takto zajištěných pohledávek dostatečnou
výši prostředků k jejich úhradě. Nebude-li kterákoli Splátka připsána na účet Poskytovatele ve lhůtě 5-ti pracovních dnů před uplynutím Lhůty
splatnosti této Splátky, nebo v případě existence jiné splatné či nesplatné pohledávky zajištěné inkasem, je Poskytovatel oprávněn zasílat
příkazy k provedení inkasa, a to až do okamžiku úhrady veškerých zajištěných pohledávek. Zřízení inkasa nemá žádný vliv na povinnost
Klienta vlastním jednáním hradit své dluhy ze Smlouvy řádně a včas. Poskytovatel není povinen inkaso uskutečnit. Při neprovedení inkasa trvá
povinnost Klienta provést platbu osobně. Pokud dojde k současné úhradě Splátky či jiné pohledávky inkasem a také jinou úhradou na účet
Poskytovatele, bude s částkou, která byla připsána později, naloženo dle bodu 4.5. části B) Smlouvy.
4.5. Platby na jednotlivé pohledávky Poskytovatele se započítávají podle určení Klienta při provedení platby. Neurčí-li tento jinak, započítávají
se v následujícím pořadí: nejdříve na jednotlivé Splátky v pořadí od nejdříve splatné Splátky (nejprve na splatné Splátky a následně na Splátky
nesplatné), následně na pohledávky na náhradu nákladů dle bodu 6.2. části B) Smlouvy v pořadí dle jejich splatnosti, následně na smluvní
pokuty v pořadí dle jejich splatnosti (a to i na smluvní pokuty nesplatné), a následně na další pohledávky Poskytovatele podle jeho určení.
Nebude-li platba postačovat k úhradě celé Splátky, bude použita nejdříve na úhradu úroku tvořícího součást dané Splátky a následně na
úhradu jistiny tvořící součást dané Splátky. Po zesplatnění úvěru způsobem sjednaným ve Smlouvě budou platby (neurčí-li Klient při provedení
platby jinak) započítávány nejdříve na Novou jistinu úvěru (přičemž pro účely přiřazování plateb Klienta nejprve na úroky za poskytnutí úvěru
přirostlé ke Dni zesplatnění úvěru tvořící součást Nové jistiny úvěru a po jejich úplném uhrazení na původní jistinu úvěru zahrnutou do Nové
jistiny úvěru), následně na pohledávky na náhradu nákladů dle bodu 6.2. části B) Smlouvy v pořadí dle jejich splatnosti, následně na úroky
za poskytnutí úvěru přirostlé po Dni zesplatnění úvěru, následně na smluvní pokuty v pořadí dle jejich splatnosti (a to i na smluvní pokuty
nesplatné), a následně na další pohledávky Poskytovatele podle jeho určení.
4.6. Klient se zavazuje v případě změny jakýchkoliv svých údajů, které poskytl či poskytne Poskytovateli v souvislosti se Smlouvou, tuto změnu
písemně oznámit Poskytovateli nejpozději do 10-ti pracovních dnů od jejího vzniku. Dále je povinen oznámit Poskytovateli okolnosti, které
mohou negativně ovlivnit jeho schopnost plnit povinnosti ze Smlouvy.
5. Právo na předčasné splacení úvěru a právo Poskytovatele na náhradu vzniklých nákladů
5.1. Klient je oprávněn úvěr kdykoli po dobu jeho trvání předčasně zcela nebo z části splatit. Za předčasné splacení se považuje splacení jistiny
úvěru před sjednanou Lhůtou splatnosti dané Splátky.
5.2. Při úplném předčasném splacení úvěru se postupuje takto. Klient je povinen svůj záměr Poskytovateli s dostatečným předstihem oznámit (dále
„Oznámení“). V Oznámení uvede číslo Smlouvy (nebo jinak Smlouvu identifikuje) a k jakému datu má dojít k předčasnému splacení. Oznámení je
platné 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení Poskytovateli – po tuto dobu lze předčasně splatit celý úvěr. Poskytovatel nejpozději patnáct dnů od
doručení Oznámení sdělí Klientovi částku, kterou je nutné uhradit, aby došlo k předčasnému splacení celého úvěru. Při výpočtu této částky zohlední
předpokládané ponížení celkových nákladů úvěru při předčasném splacení dle záměru uvedeného v Oznámení. Vyčíslená částka bude odpovídat
součtu zbývající dlužné jistiny úvěru a dlužného úroku do konce Lhůty splatnosti Splátky, jejíž běh začne po dni doručení Oznámení Poskytovateli,
po přičtení 1 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru, přesahuje-li předpokládaná doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem
úvěru jeden rok, či po přičtení 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru, nebude-li předpokládaná doba mezi předčasným splacením
a sjednaným koncem úvěru přesahovat jeden rok. Po úhradě takto vyčíslené částky Poskytovatel vypočte v souladu s níže sjednanými pravidly
přesnou výši ponížení celkových nákladů na úvěr při provedeném předčasném splacení, a případný přeplatek poukáže na Bankovní spojení Klienta
nebo poslední doložený účet ke Smlouvě.
5.2.1. Pokud bude Poskytovateli oznámen záměr předčasně splatit celý úvěr, avšak ve lhůtě dle bodu 5.2. části B) Smlouvy nebude uhrazena
částka potřebná pro předčasné splacení celého úvěru, nýbrž pouze částečná úhrada, bude takto uhrazená částka považována za předčasné
splacení části úvěru a Klient bude vyzván k doplacení zbývající částky, aby se mohlo jednat o předčasné splacení celého úvěru.
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5.3. Při částečném předčasném splacení úvěru je Klient povinen předem zaslat Poskytovateli písemné Oznámení o svém záměru splatit
předčasně část úvěru. V Oznámení je třeba uvést číslo Smlouvy (nebo jiná její identifikace) a nejzazší datum, kdy bude částka předčasného
splacení uhrazena. Oznámení je platné 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení Poskytovateli – po tuto dobu lze předčasně splatit část
úvěru. Jakákoli platba na jistinu úvěru (při respektování pravidel dle bodu 4.5. části B) Smlouvy) uhrazená ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode
dne doručení Oznámení Poskytovateli a zároveň před Lhůtou splatnosti odpovídající Splátky se považuje za předčasné splacení části úvěru.
5.4. Pokud nebudou splněny veškeré sjednané podmínky pro předčasné splacení celého úvěru či jeho části, nebude jakákoli platba uhrazená
před Lhůtou splatnosti dané Splátky považována za předčasné splacení úvěru a bude s ní naloženo způsobem dle bodu 4.5. části B) Smlouvy
(nedochází tedy ani k jakémukoli snížení celkových nákladů úvěru).
5.5. Při předčasném splacení úvěru či jeho části má Klient právo na poměrné snížení celkových nákladů úvěru o výši úroku a dalších nákladů,
které by byl povinen platit v případě, kdy by k předčasnému splacení úvěru nedošlo. Poskytovatel má zároveň právo na náhradu účelně
vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s předčasným splacením. Výše těchto nákladů odpovídá 1 % z předčasně splacené části
celkové výše úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru jeden rok, či 0,5 % z předčasně splacené části
celkové výše úvěru, nebude-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru přesahovat jeden rok. Výše těchto nákladů ale
nebude přesahovat částku úroku, která by byla jinak zaplacena za dobu od předčasného splacení do skončení úvěru. Konečné vypořádání
rozdílu mezi částkou, o kterou došlo k ponížení celkových nákladů úvěru, a částkou odpovídající vzniklým nákladům Poskytovatele, bude
provedeno při splacení celého úvěru. Poskytovatel po splacení celého úvěru zašle případně vzniklý rozdíl na Bankovní spojení Klienta (či
na jeho poslední účet doložený ke Smlouvě), popřípadě mu před poslední Splátkou oznámí, že o takto vzniklý rozdíl došlo po provedeném
vyúčtování k ponížení poslední Splátky a jaká je její výše. Poskytovatel není oprávněn požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení,
pokud předčasné splacení bylo provedeno v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení úvěru (Klient, který hodlá takto úvěr předčasně
splatit, je povinen Poskytovatele o této skutečnosti předem informovat a doložit ji příslušnými doklady a listinami).
6. Důsledky vyplývající z prodlení Klienta, Zesplatnění úvěru, Souhlas se zveřejněním osobních údajů Klienta
6.1. Jestliže se Klient ocitne v prodlení s úhradou kterékoli Splátky či její části o délce 30 dnů, vzniká mu povinnost zaplatit Poskytovateli
smluvní pokutu ve výši
, a to za každou Splátku, u které se ocitli v prodlení o délce 30 dnů. Po zesplatnění úvěru způsobem
sjednaným v této Smlouvě již právo na žádnou další smluvní pokutu dle tohoto bodu nevzniká. Souhrn veškerých smluvních pokut, které je
Poskytovatel oprávněn takto požadovat, činí maximálně 2.999,- Kč za každý kalendářní rok. Smluvní pokuty dle tohoto bodu jsou v každém
jednotlivém případě splatné ve lhůtě 10 dnů ode dne vzniku povinnosti k zaplacení dané smluvní pokuty.
6.2. Poskytovatel má vůči Klientovi právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prodlením Klienta. Výše
těchto nákladů činí u každé Splátky, u které se Klient ocitl v prodlení s její úhradou o délce 15 dnů, částku 200,- Kč. Právo na zaplacení
této náhrady nákladů vzniká u každé jednotlivé Splátky patnáctým dnem trvání prodlení s její úhradou. I při vynaložení vyšších nákladů, je
Poskytovatel oprávněn požadovat pouze takto sjednanou částku. Po zesplatnění úvěru způsobem sjednaným v této Smlouvě již právo na
žádnou další náhradu těchto nákladů nevzniká. Náhrada nákladů je v každém jednotlivém případě splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne vzniku
práva na její zaplacení.
6.3. Jestliže se Klient ocitne v prodlení s úhradou kterékoli Splátky nebo její části o délce 65 dnů:
a) je Poskytovatel oprávněn odepřít plnění veškerých svých závazků (povinností) ze Smlouvy,
b) automaticky dojde k zesplatnění úvěru, tzn., že se k tomuto dni (dále též jen „Den zesplatnění úvěru“) stávají okamžitě splatnými celá jistina
úvěru, veškeré úroky za poskytnutí úvěru přirostlé ke Dni zesplatnění úvěru, veškeré smluvní pokuty a veškeré náhrady nákladů dle bodu 6.2.
části B) Smlouvy. Zesplatnění úvěru se netýká budoucích nákladů úvěru.
Poskytovatel je povinen Klienta před zesplatněním úvěru vyzvat k uhrazení dlužné Splátky a poskytnout mu k tomu lhůtu alespoň 30 dnů.
6.4. Ke Dni zesplatnění úvěru se celá dosud nezaplacená jistina úvěru a veškeré dosud nezaplacené úroky za poskytnutí úvěru přirostlé
ke Dni zesplatnění úvěru stávají součástí Nové jistiny úvěru (dále též jen „Nová jistina úvěru“). Novou jistinu úvěru je Klient povinen zaplatit
Poskytovateli nejpozději v Den zesplatnění úvěru. Poskytovatel je oprávněn požadovat, aby mu Klient v případě prodlení s hrazením Nové
jistiny úvěru platil úroky z prodlení v zákonné výši dle bodu 6.7. části B) Smlouvy z celé dlužné Nové jistiny úvěru až do jejího úplného zaplacení.
6.5. Jestliže Klient po zesplatnění úvěru nezaplatí Novou jistinu úvěru v Den zesplatnění úvěru, vzniká mu povinnost zaplatit Poskytovateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné Nové jistiny úvěru za každý den prodlení s její úhradou, a to ode dne následujícího po Dni zesplatnění
úvěru až do jejího úplného zaplacení.
6.6. Při prodlení Klienta s plněním závazků dle Smlouvy je Poskytovatel oprávněn požadovat náhradu způsobené újmy v plné výši a zaplacení
nákladů řízení spojených s vymáháním svých pohledávek v nalézacím a případně i exekučním řízení. Jakákoli ujednání o smluvní pokutě
obsažená ve Smlouvě nemají vliv na právo poškozené strany požadovat náhradu škody vzniklé porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou,
a to v plné výši (ustanovení § 2050 OZ se neaplikuje). Za podmínek uvedených v dokumentu „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ mohou
být údaje o prodlení Klienta předány v tomto dokumentu uvedeným registrům. Opomenutí platby může mít další závažné důsledky (např.
vymáhání pohledávek v exekučním řízení, s nímž může být spojen nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti.
6.7. Při prodlení Klienta s hrazením jakéhokoli peněžitého dluhu je na něm Poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení zákonných úroků
z prodlení z dlužné částky. Výše zákonných úroků z prodlení je stanovena v nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se stanoví výše úroků
z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, v platném znění, a činí ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou
pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Ke dni vyhotovení nepodepsaného návrhu textu
této Smlouvy ze strany Poskytovatele tato úroková sazba činila
. Poskytovatel má právo na náhradu škody vzniklé nesplněním
peněžitého dluhu v plném rozsahu (aplikace ustanovení § 1971 OZ se vylučuje).
6.8. Při prodlení Klienta s úhradou jakéhokoli peněžitého dluhu je mu Poskytovatel oprávněn zaslat písemnou upomínku v libovolné formě, vč.
korespondenčního lístku. Upomínka bude zpravidla obsahovat zejména výzvu k zaplacení dlužné částky, identifikační údaje adresáta (zejména
jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, rok narození, obchodní firmu, sídlo/místo podnikání, IČ), údaj o existenci dluhu po splatnosti,
upozornění na právní důsledky vymáhání a na právní souvislosti spojené s existencí dluhu.
6.9. Klient podpisem Nabídky potvrzuje, že za podmínek uvedených v dokumentu označeném jako „Souhlas se zpracováním osobních údajů“
udělil a podpisem této Nabídky uděluje opětovně souhlas s tím, že při prodlení Klienta s úhradou jakéhokoli dluhu dle Smlouvy má Poskytovatel
v souvislosti s vymáháním svých pohledávek právo zveřejnit osobní údaje Klienta v rozsahu jména, příjmení, adresy trvalého bydliště, roku
narození, obchodní firmy, sídla, IČ, spolu s údajem o existenci jeho dluhu po splatnosti, a to za účelem jeho upozornění na existenci tohoto dluhu
a za účelem kontaktování se s ním. Údaje dle předchozí věty budou zveřejněny formou vylepení písemné výzvy Poskytovatele adresované
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Klientovi (dále též jen „Kontaktní výzva“). Kontaktní výzva může být vylepena na jakémkoliv místě, kde se její adresát zdržuje, pokud tento
nebude osobně zastižen v místě jejího vylepení. Kontaktní výzva může být vylepena na jeho domovních dveřích, na jiné části nemovitosti, kde
se zdržuje, nebo na jiný vhodný předmět. Kontaktní výzva (včetně osobních údajů v ní uvedených) bude veřejně přístupná a všechny osoby
se budou moci v místě jejího vylepení seznámit s jejím obsahem. Tento souhlas se zveřejněním osobních údajů byl udělen na dobu trvání
závazkového vztahu založeného Smlouvou a na dobu trvání prodlení Klienta s hrazením jakýchkoliv pohledávek Poskytovatele vyplývajících
ze Smlouvy. Udělení tohoto souhlasu a poskytnutí osobních údajů Poskytovateli za účelem jejich zveřejnění je dobrovolné a nikoli povinné.
Klient potvrzuje, že byl ze strany Poskytovatele informován o svém právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož
i o dalších právech stanovených v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Další
podmínky tohoto zveřejnění osobních údajů Klienta jsou stanoveny v dokumentu označeném jako „Souhlas se zpracováním osobních údajů“.
6.10. Pro účely tohoto článku se za den prodlení (např. s úhradou Splátky) považuje každý, i započatý, den prodlení s úhradou daného dluhu.
Souhrn výše všech ze strany Poskytovatele uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše úvěru uvedené
v části A) Smlouvy, nejvýše však 200.000,-Kč.
6.11. V případě, že a) bude rozhodnuto o úpadku Klienta či pokud Klient proti své osobě podá insolvenční návrh, nebo b) Klient a Poskytovatel
uzavřeli jakoukoli jinou smlouvu či smlouvy (například smlouvu o úvěru, zápůjčce, půjčce, výpůjčce či jiné obdobné službě) a Klient se ocitne
u kterékoli této jiné smlouvy v prodlení vůči Poskytovateli s úhradou jakékoli peněžité částky o délce alespoň 60 dnů, platí, že:
1) Poskytovatel není povinen plnit žádný ze svých závazků (povinností) dle této Smlouvy,
2) Poskytovatel je oprávněn úvěr dle této Smlouvy zesplatnit na základě písemného oznámení zaslaného Klientovi. Jestliže Poskytovatel
oznámí zesplatnění úvěru dle předchozí věty, dochází dnem doručení tohoto oznámení k zesplatnění úvěru (jedná se o „Den zesplatnění
úvěru“) a ke vzniku Nové jistiny úvěru a aplikují se ustanovení bodů 6.3., 6.4. a 6.5. části B) Smlouvy.
7. Právo na odstoupení od Smlouvy a Právo na obdržení tabulky umoření
7.1. Klient je oprávněn v souladu se ZSÚ od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího
uzavření. Pokud by Smlouva neobsahovala informace dle § 106 ZSÚ, lhůta pro odstoupení neskončí dříve, než 14 dnů poté, co mu Poskytovatel
chybějící informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Od Smlouvy lze odstoupit v písemné formě, oznámením
o odstoupení doručeným Poskytovateli, a to na adresu: PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, či PROFI
CREDIT Czech, a.s., nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice, či
. Klient je rovněž oprávněn
doručit Poskytovateli oznámení o odstoupení prostřednictvím zabezpečené osobní stránky Klienta v Klientské zóně. Lhůta pro odstoupení
je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném
trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Odstoupením se Smlouva od počátku ruší a Poskytovatel není oprávněn na Klientovi
požadovat žádné plnění s výjimkou plnění uvedeného v tomto bodě. Při odstoupení dle tohoto bodu je Klient povinen bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit Poskytovateli jistinu poskytnutého úvěru, a dále sjednaný úrok ve výši, na kterou
by Poskytovateli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl úvěr čerpán, do dne, kdy bude
jistina splacena (částka úroku splatná za 1 kalendářní den je uvedena v části A) Smlouvy), a dále případné nevratné poplatky zaplacené
Poskytovatelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy. Podmínkou účinnosti odstoupení je vrácení
jistiny úvěru nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení. Pokud podmínka dle předcházející věty nebude splněna, odstoupení není
účinné a smluvní strany jsou i nadále Smlouvou vázány.
7.2. Klient má právo obdržet na požádání od Poskytovatele kdykoliv během trvání závazku ze Smlouvy bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky
umoření s náležitostmi dle přílohy č. 5 ZSÚ.
8. Oznamování a doručování
8.1. Jakékoliv oznámení nebo dokument bude Klient doručovat Poskytovateli osobně, elektronickou či doporučenou poštou na adresu:
PROFI CREDITCzech, a. s., Nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice,Tel.:
, E-mail:
Písemnost doručovanou elektronickou poštou musí Klient potvrdit i jedním z dalších shora uvedených způsobů doručování, pokud o to
Poskytovatel požádá. Písemnost se v takovém případě považuje za doručenou až splněním této povinnosti. Klient je rovněž oprávněn doručovat
Poskytovateli písemnosti prostřednictvím zabezpečené osobní stránky Klienta v Klientské zóně.
8.2. Jakékoliv oznámení nebo dokument ohledně Smlouvy (dále „písemnost“) bude Poskytovatel doručovat Klientovi osobně nebo na jeho
adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy, či na jím oznámenou kontaktní adresu či na Emailovou adresu Klienta nebo zprávou doručenou na
osobní stránku Klienta v Klientské zóně. Změnu adresy pro doručování je Klient povinen oznámit písemně Poskytovateli. Má se za to, že
písemnost odeslaná poštou došla třetí pracovní den po odeslání. Písemnost zaslaná na osobní stránku Klienta v Klientské zóně se považuje
za doručenou v den, kdy daná písemnost byla dodána do osobní stránky Klienta v Klientské zóně. U písemností zaslaných do osobní stránky
Klienta v Klientské zóně se přitom Poskytovatel zavazuje, že Klientovi zároveň zašle na Emailovou adresu Klienta takto doručovanou písemnost
či oznámení o uložení dané písemnosti do osobní stránky Klienta v Klientské zóně (za den doručení dané písemnosti se však považuje vždy
den dodání dané písemnosti do osobní stránky Klienta v Klientské zóně). Písemnost zaslaná pouze na Emailovou adresu Klienta se považuje
za doručenou v den dodání na Emailovou adresu Klienta, když smluvní strany se dohodly, že se má za to, že písemnost byla na E-mailovou
adresu Klienta dodána a tedy doručena Klientovi nejpozději třetí den po odeslání.
9. Neplacené a placené odklady Splátek
9.1. Při splnění a zároveň prokázání některé z níže uvedených podmínek má Klient právo na jednorázový bezúplatný odklad maximálně jedné
Splátky (dohromady za celou dobu trvání Smlouvy). Podmínky, při jejichž splnění a prokázání Klientovi vzniká právo na tento odklad Splátky,
jsou následující:
a) Klient či fyzická osoba blízká Klientovi (ve smyslu OZ), která má s Klientem totožné místo trvalého pobytu (tak jak je zapsáno v příslušné
evidenci) po dobu alespoň 3 měsíců (posuzováno ke dni splnění podmínek zakládajících právo na odklad Splátky), dále též jen „Člen domácnosti
Klienta“, je dlouhodobě práce neschopný (tímto se rozumí pracovní neschopnost započatá nejdříve v den podpisu Smlouvy ze strany Klienta
a trvající déle než 3 týdny). Splnění této podmínky je nutno prokázat doložením kopie aktuálního lékařského potvrzení prokazujícího dobu trvání
pracovní neschopnosti Klienta či Člena domácnosti Klienta.
b) s Klientem či Členem domácnosti Klienta byl ukončen pracovní poměr. Splnění této podmínky je nutno prokázat doložením kopie potvrzení o vedení
v evidenci uchazečů o zaměstnání, výpovědi či jiného dokladu prokazujícího ukončení pracovního poměru, které nastalo maximálně před 6-ti měsíci.
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c) Klient či Člen domácnosti Klienta hradí náklady spojené s úmrtím Člena domácnosti Klienta či s úmrtím jiné Klientovi blízké osoby (ve smyslu
OZ) ve výši alespoň 5.000,- Kč. Splnění této podmínky je nutno prokázat doložením dokladů o výši vynaložených nákladů a o jejich zaplacení.
d) vznik škody na majetku Klienta ve výši alespoň 50.000,- Kč v důsledku živelné pohromy. Splnění této podmínky je nutno prokázat doložením
písemného potvrzení o vzniklé škodě a její výši vydané příslušnou pojišťovnou či orgánem veřejné správy ČR (např. příslušným obecním
úřadem).
e) dluh zaměstnavatele na mzdě či platu Klienta nebo Člena domácnosti Klienta. Splnění této podmínky je nutno prokázat doložením originálu
písemného potvrzení zaměstnavatele o jeho dluhu vůči zaměstnanci za daný měsíc(e).
Ve všech shora uvedených případech právo Klienta na odklad Splátky vzniká pouze tehdy, pokud k události zakládající toto právo dojde až po
dni podpisu Nabídky ze strany Klienta. Účinnost odkladu nastává okamžikem, kdy Klient učiní prostřednictvím své osobní stránky v Klientské
zóně žádost o odklad Splátky a k této žádosti připojí shora uvedené doklady k prokázání splnění podmínek pro odklad Poskytovateli. Pokud
podmínky pro vznik práva na odklad mají být splněny na straně Člena domácnosti Klienta, je Klient povinen vedle shora uvedených dokladů
k žádosti připojit i doklad o tom, že daná osoba je skutečně Členem domácnosti Klienta. Předmětem odkladu je přitom vždy nejdříve splatná
Splátka, která nebyla dosud uhrazena v plné výši. O provedení odkladu zašle Poskytovatel Klientovi prostřednictvím osobní stránky Klienta
v Klientské zóně a zároveň na E-mailovou adresu Klienta potvrzení včetně upraveného splátkového kalendáře (pokud nebudou splněny veškeré
sjednané podmínky pro vznik práva na odklad, Poskytovatel Klienta o této skutečnosti vyrozumí stejným způsobem). V důsledku provedeného
odkladu se prodlužuje doba splácení úvěru o jeden měsíc. Celkový počet a výše Splátek a sjednaný Poslední den splatnosti Splátek nejsou
provedeným odkladem dotčeny. Splátka, která je předmětem odkladu, se po provedení odkladu hradí jako poslední Splátka dle upraveného
splátkového kalendáře. I po provedení odkladu platí, že v každé Splátce je zahrnuta platba jistiny úvěru a platba úroku za poskytnutí úvěr
a že úrok zahrnutý do každé Splátky odpovídá úroku přirostlému k jistině úvěru k Poslednímu dni splatnosti dané Splátky. Postupně se tak
mění poměr mezi splátkou jistiny a úroku. Tento poměr bude u jednotlivých Splátek po provedení odkladu uveden v upraveném splátkovém
kalendáři. Po dobu odkladu (tj. po dobu trvání původní Lhůty splatnosti Splátky, u které dochází k odkladu) neběží sjednaný úrok za poskytnutí
úvěru. Po skončení doby odkladu začíná opětovný běh sjednaného úroku za poskytnutí úvěru, a to ve výši uvedené ve Smlouvě (v Základních
parametrech úvěru). V důsledku odkladu dochází ke změně roční procentní sazby nákladů na úvěr (RPSN). Výše RPSN po provedení odkladu
bude uvedena v upraveném splátkovém kalendáři. Ve všech shora uvedených případech právo Klienta na odklad Splátky zaniká, pokud nebude
žádost Klienta o odklad včetně příslušných dokladů doručena Poskytovateli nejpozději v den, ve kterém prodlení Klienta s úhradou kterékoli
Splátky dosáhlo třiceti dnů.
9.2. Klient má právo na úplatný odklad maximálně celkem čtyř Splátek (dohromady) za dobu splácení úvěru. Způsobem dle tohoto bodu
Smlouvy lze odložit vždy pouze jednu Splátku (nelze tedy provést odklad dvou a více Splátek najednou). Klient je oprávněn toto právo uplatnit
i opakovaně, celkem má ale právo na odklad maximálně čtyř Splátek dohromady za celou dobu trvání Smlouvy. Účinnost odkladu nastává
v okamžiku, kdy budou splněny obě následující podmínky: 1) Klient doručí Poskytovateli prostřednictvím své osobní stránky v Klientské
zóně žádost o odklad Splátky, a zároveň 2) Klient uhradí na Bankovní spojení Poskytovatele jednou platbou (nikoli po částech) Poplatek za
jednorázový odklad splatnosti Splátky sjednaný v části A) Smlouvy, jako variabilní symbol uvede číslo Smlouvy a jako specifický symbol uvede
jedinečný kód, který mu bude Poskytovatelem sdělen prostřednictvím SMS zprávy zaslané na telefonní spojení Klienta uvedené v záhlaví
Smlouvy po podání žádosti o odklad. Obě podmínky dle předcházející věty přitom musí být splněny nejpozději Poslední den splatnosti Splátky,
která má být odložena, jinak k odkladu splatnosti Splátky nedochází. Předmětem odkladu je přitom vždy nejdříve splatná Splátka, která nebyla
dosud uhrazena v plné výši. Právo na odklad vzniká Klientovi pouze tehdy, pokud před Splátkou, která má být odložena, uhradil alespoň 3 po
sobě jdoucí Splátky a pokud případné prodlení Klienta s úhradou kterékoli z těchto Splátek nepřesáhlo 29 dnů (pro účely posouzení splnění
podmínky pro vznik práva na odklad Splátky dle této věty spočívající v předchozí úhradě 3 po sobě jdoucích Splátek se za uhrazenou považuje
i Splátka, která byla již dříve odložena dle bodu 9.1. části B) této Smlouvy). O provedení odkladu zašle Poskytovatel Klientovi prostřednictvím
osobní stránky Klienta v Klientské zóně a zároveň na E-mailovou adresu Klienta potvrzení včetně upraveného splátkového kalendáře (pokud
nebudou splněny veškeré sjednané podmínky pro vznik práva na odklad, Poskytovatel Klienta o této skutečnosti vyrozumí stejným způsobem).
V důsledku každého provedeného odkladu se prodlužuje doba splácení úvěru o jeden měsíc. Celkový počet a výše Splátek a sjednaný Poslední
den splatnosti Splátek nejsou provedeným odkladem dotčeny. Splátka, která je předmětem odkladu, se po provedení odkladu hradí jako
poslední Splátka dle upraveného splátkového kalendáře. I po provedení odkladu platí, že v každé Splátce je zahrnuta platba jistiny úvěru
a platba úroku za poskytnutí úvěr a že úrok zahrnutý do každé Splátky odpovídá úroku přirostlému k jistině úvěru k Poslednímu dni splatnosti
dané Splátky. Postupně se tak mění poměr mezi splátkou jistiny a úroku. Tento poměr bude u jednotlivých Splátek po provedení odkladu
uveden v upraveném splátkovém kalendáři. Po dobu odkladu (tj. po dobu trvání původní Lhůty splatnosti Splátky, u které dochází k odkladu)
neběží sjednaný úrok za poskytnutí úvěru. Po skončení doby odkladu začíná opětovný běh sjednaného úroku za poskytnutí úvěru, a to ve
výši uvedené ve Smlouvě (v Základních parametrech úvěru). V důsledku odkladu dochází ke změně roční procentní sazby nákladů na úvěr
(RPSN). Výše RPSN po provedení odkladu bude uvedena v upraveném splátkovém kalendáři. V případě, že Klient uhradí sjednaný Poplatek
za jednorázový odklad splatnosti Splátky, avšak nebudou zároveň splněny veškeré další sjednané podmínky pro provedení tohoto odkladu,
bude takto uhrazená částka použita na úhradu ostatních pohledávek Poskytovatele za Klientem ze Smlouvy, a to při využití pravidel dle bodu
4.5. části B) Smlouvy.
10. Prohlášení Klienta
10.1. Klient podpisem Nabídky prohlašuje a potvrzuje, že:
a) se seznámil s veškerými informacemi podle § 92 ZSÚ, které jsou trvale přístupné na internetových stránkách Poskytovatele.
b) Poskytovatel provedl jeho kontrolu ve smyslu zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu, v platném znění, poskytnutý úvěr bude použit pro osobní potřeby Klienta a bude splácen z vlastních zdrojů Klientů,
a že na výzvu Poskytovatele tyto skutečnosti písemně potvrdí i kdykoli po uzavření Smlouvy. Při změně účelu použití úvěru nebo při změně
ve zdrojích jeho splácení se zavazuje Poskytovatele o této změně neprodleně písemně informovat. Dále stvrzuje, že úvěr nebude splácen
z výnosů z trestné činnosti nebo prostředků z terorismu, nebude použit na legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a že byl
Poskytovatelem poučen o všech právech a povinnostech, které pro smluvní strany plynou ze zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění.
c) se seznámil se zněním dokumentu označeného jako „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, že s tímto dokumentem souhlasil a udělil
veškeré v něm uvedené souhlasy (jeho odsouhlasením na osobní stránce Klienta v Klientské zóně či zadáním dvou jedinečných kódů, které byly
Klientovi za tímto účelem Poskytovatelem zaslány SMS zprávou na telefonní spojení Klienta uvedené v záhlaví Smlouvy a e-mailovou zprávou
na E-mailovou adresu Klienta).
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d) jeho manžel (pokud Klient má uzavřeno manželství) výslovně souhlasí s uzavřením Smlouvy, byl s ní seznámen, a to včetně veškerých dluhů,
které budou či mohou Klientovi podle Smlouvy vznikat (zejména s povinností hradit Splátky úvěru, případné smluvní pokuty, náhradu nákladů,
atd.), že s těmito dluhy tento manžel souhlasí a že dále souhlasí s tím, aby veškeré tyto dluhy byly uspokojovány z jejich společného jmění, a to
v celém rozsahu tohoto společného jmění, jakož i z výlučného majetku tohoto manžela).
e) si je vědom, jaká je sjednaná výše úroků za úvěr, který má být poskytnut dle Smlouvy, souhlasí s ní, považuje ji za přiměřenou a bere na
vědomí, že se jedná o úvěr od nebankovního subjektu, kdy cena za poskytnutí úvěru od nebankovních subjektů je zpravidla vyšší, než u bank.
f) nemá žádné splatné dluhy vůči jakékoli třetí osobě či státu, nebyla proti němu podána jakákoli žaloba a ani si není vědom důvodů, pro které by
se tak mohlo stát, není vůči němu vydán exekuční titul na peněžité plnění, není proti němu vedeno exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí
a není účastníkem dohod či ujednání, jejichž plnění by bylo v rozporu s plněním závazků podle Smlouvy.
g) nenachází se v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a o způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), v platném znění, nebyl proti jeho osobě podán insolvenční návrh, ani v posledních třech letech nebyl zamítnut insolvenční návrh proti
jeho osobě pro nedostatek majetku.
h) veškeré údaje, které z jeho strany budou uvedeny ve Smlouvě, jakož i veškeré informace, které v souvislosti s touto Smlouvou poskytl či
poskytne Poskytovateli, jsou pravdivé a úplné.
i) Smlouvu neuzavírá v tísni, stavu nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti a je schopen úvěr řádně a včas splácet.
11. Závěrečná ustanovení, informace o způsobu ukončení smluvního vztahu, mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
prostřednictvím finančního arbitra a orgán dohledu
11.1. Poskytovatel je oprávněn postoupit své pohledávky za Klientem vyplývající ze Smlouvy třetí osobě. Klient není oprávněn bez písemného
souhlasu Poskytovatele převést či postoupit žádné ze svých práv, povinností či pohledávek vyplývajících ze Smlouvy na třetí osobu, a ani
jednostranně započíst jakoukoli svoji pohledávku za Poskytovatelem na jakoukoli pohledávku Poskytovatele vyplývající ze Smlouvy.
11.2. Smluvní vztah založený Smlouvou zaniká v okamžiku uhrazení veškerých pohledávek vyplývajících z této Smlouvy či s ní souvisejících.
Klient je dále oprávněn Poskytovateli zaslat písemný návrh na ukončení Smlouvy. Smlouva může být poté ukončena na základě písemné
dohody všech smluvních stran Smlouvy. Klient je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v bodě 7.1. části B) Smlouvy.
11.3. Veškeré změny Smlouvy mohou být činěny pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
11.4. Přístup k osobní stránce Klienta v Klientské zóně popsané v bodě 1.1. části B) Smlouvy má pouze Klient. Poskytovatel nemá právo ani možnost
měnit obsah či složení dokumentů doručených do osobní stránky Klienta v Klientské zóně. Poskytovatel rovněž nemá právo ani možnost měnit obsah
či složení jakýchkoliv údajů zadaných Klientem v osobní stránce Klienta v Klientské zóně. Poskytovatel je pouze oprávněn Klientovi na osobní stránku
Klienta v Klientské zóně doručovat písemnosti a další informace související s touto Smlouvou. Veškeré tyto dokumenty, údaje a informace budou
v osobní stránce Klienta v Klientské zóně uchovávány a uloženy po celou dobu existence této osobní stránky Klienta v Klientské zóně. Poskytovatel
není oprávněn tuto osobní stránku Klienta zrušit či zamezit nebo omezit Klientovi přístup do této osobní stránky Klienta v Klientské zóně. Poskytovatel
je oprávněn osobní stránku Klienta v Klientské zóně po předchozím upozornění Klienta zrušit nejdříve po uplynutí lhůty 10 let ode dne, kdy Klient
Poskytovateli v plné výši uhradí poskytnutý úvěr a veškeré další závazky dle této Smlouvy.
11.5. Spory mezi věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo
jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby, mohou být mimosoudně řešeny prostřednictvím finančního arbitra (Finanční arbitr ČR,
Praha 1, Legerova 1581/69, PSČ: 110 00), a to za podmínek stanovených zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění.
Internetová adresa Finančního arbitra ČR je www.finarbitr.cz.
11.6. Ohledně poskytování a zprostředkovávání spotřebitelských úvěrů je podle ZSÚ příslušným orgánem dohledu Česká národní banka, se
sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz. Kontrolu nad osobami oprávněnými poskytovávat a zprostředkovat spotřebitelský úvěr na
základě živnostenského oprávnění získaného přede dnem nabytí účinnosti ZSÚ (1. 12. 2016) vykonává Česká obchodní inspekce (ve vztahu
k Poskytovateli tedy Česká obchodní inspekce – Inspektorát Středočeský a Hlavní město Praha, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové
Město, www.coi.cz), a to do doby, než Česká národní banka rozhodne o udělení oprávnění k činnosti podle ZSÚ, nejdéle však do 18 měsíců
ode dne nabytí účinnosti ZSÚ.
11.7. Smlouva se řídí českým právem. Poskytovatel bude s Klientem komunikovat v českém jazyce.
11.8. Smluvní strany potvrzují, že Smlouvu uzavírají podle své svobodné, pravé a vážné vůle, po zralé úvaze a nikoliv pod nátlakem, v tísni ani
za jinak nevýhodných podmínek, a dále prohlašují, že textu uzavírané Smlouvy rozumí a že se s ním před podpisem této Smlouvy důkladně
seznámily.
Datum podpisu Nabídky (Smlouvy):
Dne:

Čas:

Jméno a příjmení Klienta:
Jedinečný kód:

Akceptační doložka:
Tato Nabídka (Smlouva) byla ze strany Poskytovatele akceptována dne

za PROFI CREDIT Czech, a.s.
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