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Informace a doklady požadované od spotřebitele podle § 84 odstavec 1 zákona č.
257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění
„Klientem“ se rozumí fyzická osoba, které je poskytován spotřebitelský úvěr.
Tento dokument obsahuje seznam informací a dokladů pro jejich ověření, které musí Klienti poskytnout poskytovateli spotřebitelského úvěru (tj.
společnosti PROFI CREDIT Czech a.s., IČ: 618 60 069, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1) za účelem posouzení jejich
úvěruschopnosti a dobu pro jejich poskytnutí.

Informace o Klientovi:
Druh informace
jméno a příjmení
datum, místo a stát narození
rodné číslo
číslo občanského průkazu
datum vystavení občanského průkazu
mobilní telefon
adresa trvalého bydliště
kontaktní adresa
e-mail
den výplaty mzdy nebo jiného obdobného příjmu
rodinný stav
informace zda žije s manželem/kou (partnerem/kou) ve
společné domácnosti
počet vyživovaných dětí ve společné domácnosti
forma bydlení
druh příjmu
číslo bankovního účtu
obvyklé měsíční výdaje
obvyklý měsíční příjmy
očekáváte zhoršení své finanční situace v blízké době

Poznámka

liší-li se od adresy trvalého bydliště
jen Klient

vlastní, družstevní, státní/obecní, pronájem, u rodičů, jiné
zaměstnání, důchod, renta, rodičovská, jiný

očekáváte v době splácení Razdva půjčky pokles ve svých příjmech
a/nebo nárůst výdajů na Vás, Vámi vyživované osoby, Vaše závazky
nebo domácnost
odpovězte „ano“ také pokud:
- plánujete nebo očekáváte svůj nebo manželův/čin (partnerův/čin)
odchod do důchodu či jiné relevantní události mající dopad do poklesu
příjmů a/nebo nárůstu výdajů a to jak Vás tak případně Vašeho
manžela/ky (partnera/ky) v době splacení úvěru (např. výpověď v
zaměstnání či jiného obdobného poměru, mateřství, rozvod, rozhodnutí
soudu ukládající majetkové plnění apod.), nebo
- máte pochybnosti o dostatečnosti Vašich příjmů pro splácení úvěru, aniž
by došlo k Vašemu nepřiměřenému strádání nebo předlužení, nebo
- v případě, že máte sezónní příjmy a nemáte dostatečnou finanční
rezervu pro překlenutí období poklesu sezónního příjmu, aniž by došlo k
nepřiměřenému strádání nebo předlužení

Údaje o zaměstnavateli Klienta, je-li příjemce mzdy nebo obdobného příjmu:
Druh informace
identifikační číslo
firma a adresa zaměstnavatele
informace, zda běží zkušební lhůta
informace, zda je pracovní či obdobná smlouva na
dobu určitou
informace, zda běží výpovědní lhůta

Poznámka

PROFI CREDIT Czech, a. s., se sídlem Klimentská 1216/46,110 00 Praha 1, IČO: 61860069, DIČ: CZ 61860069,
bankovní spojení: KB Pardubice, č. ú.: 115-5831460297/0100, Společnost je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2892.

Doklady pro ověření sdělených informací:
Doklad
Občanský průkaz

Možnosti doložení
 sken občanského průkazu – čitelný, oboustranný

Druhý doklad
totožnosti

 sken dalšího dokladu totožnosti (pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, služební průkaz) - čitelný

Výpis z účtu

Doklady o výši mzdy
nebo
obdobného
příjmu
Doklad o příjmu
důchodce
Doklad o rentě

Doklad musí být vystaven orgánem státní správy, musí být zřejmé kdo a kdy jej vystavil, do
kdy platí a musí umožňovat identifikaci (jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození).
 sken nebo elektronicky získaný výpis z bankovního účtu – čitelný, úplný
Účet musí být Klienta, musí na něj přicházet pravidelný příjem Klienta a musí z něj být
hrazeny pravidelné výdaje Klienta za živobytí, domácnost či platby závazků.
Za minimálně 1 a případně až 4 měsíce předcházející žádosti, dle volby varianty půjčky a
dokladování.
 sken Potvrzení o příjmu (vystavené max. 30 dní před datem žádosti)
Dle volby varianty půjčky a dokladování.
 výpis z účtu (viz výše)
Důchod je akceptován starobní, vdovský, sirotčí, plný / částečný invalidní.
 sken posledního oznámení o výplatě renty
Z doložených dokladů musí být zřejmé, že se jedná o rentu.
Za rentu lze považovat výsluhové příspěvky a výsluhové penze příslušníků ozbrojených sborů
a armády, pravidelné platby spojené s chorobou z povolání či ztíženým společenským
uplatněním, pravidelné platby z penzijního připojištění/doplňkového penzijního spoření či
pravidelné platby z životního a úrazového pojištění. Zohledněny jsou jen platby, které nejsou
omezeny časem, nebo toto omezení přesahuje splatnost požadovaného úvěru.

Klient poskytne úplné a pravdivé informace nejpozději před odesláním žádosti o úvěr ke schválení.
Klient poskytne doklady pro ověření sdělených informací nejpozději před odesláním žádosti o úvěr ke schválení.
Klient na žádost poskytovatele poskytnuté informace či doklady vysvětlí, popřípadě doplní nejpozději do 7 dnů od odesláním žádosti o úvěr ke
schválení (pokud vyvstane na základě poskytnutých informací či dokladů potřeba jejich vysvětlení či doplnění)
Pokud Klient neposkytne požadované informace a dokumenty, na základě požadavku je nevysvětlí, případně nedoplní v uvedené lhůtě, a
poskytovatel proto nebude schopen posoudit úvěruschopnost Klientů, nebude úvěr poskytnut.
Platné od 1.6.2018
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