SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY O REVOLVINGOVÉM ÚVĚRU PROFI CREDIT Czech, a. s. – V27012014
1. Základní ustanovení
1.1. Tato Smluvní ujednání (dále též jen „SU“) Smlouvy o revolvingovém úvěru (dále též jen „SRU“ či „Smlouva“) upravují vzájemná práva a povinnosti
poskytovatele úvěru společnosti PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO 61860069, jako Úvěrujícího (dále též jen „Úvěrující“) a příjemce úvěru, tj. osoby uvedené
v návrhu (nabídce) na uzavření Smlouvy o revolvingovém úvěru jako Úvěrovaný (dále též jen „Úvěrovaný“). „Účtem Úvěrovaného“ se rozumí účet
Úvěrovaného uvedený v záhlaví Smlouvy. Pokud je v SU uveden odkaz bez uvedení dokumentu, má se za to, že se jedná právě o odkaz na ustanovení
těchto SU.
1.2. Tato SU jsou závazná pro každou osobu, která je smluvní stranou SRU (zejm. spoludlužníky v SRU uvedené, tj. Spoludlužníka č. 1 a popř.
Spoludlužníka č. 2, dále společně jako „Spoludlužníci“ a každý jednotlivě jako „Spoludlužník“). Veškeré dluhy Úvěrovaného, Spoludlužníků (společně dále
jako „Dlužníci“, každý jednotlivě dále jako „Dlužník“) a dalších osob, které odpovídají za splnění dluhů plynoucích ze SRU, jsou jejich společnými dluhy a
jsou povinni je plnit společně a nerozdílně. Nevyplývá-li z povahy ustanovení něco jiného, práva a povinnosti Úvěrovaného uvedená ve Smlouvě a v těchto
SU se přiměřeně aplikují i na Spoludlužníky. Kde se v SRU nebo těchto SU hovoří o Úvěrovaném, míní se tím i Spoludlužník, nevyplývá-li z povahy
ustanovení, že se tím míní pouze Úvěrovaný.
1.3. Tato SU tvoří nedílnou součást SRU uzavírané mezi Úvěrujícím a Dlužníky. Obsahuje-li SRU úpravu odlišnou od těchto SU, použije se přednostně
úprava obsažená ve SRU.
2. Návrh na uzavření SRU, akceptace návrhu na uzavření SRU ze strany Úvěrujícího a čerpání úvěru
2.1. Návrh na uzavření SRU (dále též jen „Nabídka“) předkládají Úvěrovaný a Spoludlužníci na předtištěném formuláři. Dlužníci jsou povinni náležitě doplnit
a zkontrolovat všechny rozhodné údaje. Dlužníky podepsaný formulář Nabídky přebírá za Úvěrujícího úvěrový poradce (dále „ÚP“), který jeho převzetí
stvrzuje podpisem na Nabídce. ÚP není oprávněn Nabídku za Úvěrujícího akceptovat. Dlužníci jsou povinni předložit Úvěrujícímu originály platných
osobních dokladů, dokladů o příjmu, a dalších dokladů požadovaných ze strany Úvěrujícího, a poskytnout úplné, přesné a pravdivé údaje nezbytné pro
posouzení schopnosti splácet úvěr. Předání Nabídky Úvěrujícímu zastoupeného příslušným ÚP představuje zároveň žádost Úvěrovaného o poskytnutí
úvěru v základní celkové výši uvedené v písm. A) bod II. SRU, a to při vědomí podmínek uvedených v čl. 2., odst. 2.4. SU. V případě uzavření Dohody o
podmínkách konsolidace dluhů Úvěrovaného, jejíž uzavření je Úvěrovaný oprávněn navrhnout, budou takovou dohodou upraveny veškeré podmínky, za
jakých bude provedena konsolidace dluhů Úvěrovaného vůči třetím osobám.
2.2. Po předložení Nabídky posoudí Úvěrující schopnost Dlužníků splácet úvěr.
2.3. V případě, že po posouzení podle čl. 2.2. Úvěrující dospěje k závěru, že úvěr s parametry dle Nabídky může být Úvěrovanému poskytnut, úvěr poskytne.
Schválení oznámí Úvěrující písemným oznámením (dále též jen „Oznámení o schválení úvěru“) doručeným pouze k rukám Úvěrovaného, jehož součástí
bude i oznámení o konečných parametrech úvěru, platný Splátkový kalendář a jedno vyhotovení SRU s potvrzenou akceptační doložkou Úvěrujícího. SRU
je uzavřena v okamžiku doručení Oznámení o schválení úvěru Úvěrovanému.
2.4. Nezašle-li Úvěrující Úvěrovanému Oznámení o schválení úvěru do 60 dnů ode dne převzetí Nabídky, či pokud Úvěrující zašle Úvěrovanému oznámení
o tom, že Nabídka nebyla akceptována, platí, že Úvěrující tuto Nabídku neakceptoval a Úvěrovanému nebude poskytnut žádný úvěr.
2.5. V případě akceptace Nabídky dá Úvěrující příkaz k bezhotovostnímu převodu prostředků odpovídajících sjednané základní celkové výši úvěru na Účet
Úvěrovaného (dále též jen „Prostředky“). Současně s odesláním Prostředků odešle Úvěrující Oznámení o schválení úvěru Úvěrovanému (dále též jen „Den
poskytnutí úvěru“). Úvěrovaný tímto výslovně souhlasí, aby mu Úvěrující zaslal Prostředky ještě před uzavřením a nabytím účinnosti SRU.
2.6. Dlužníci výslovně souhlasí s určením adresy pro doručování Úvěrovaného uvedené v Nabídce jako adresy pro doručování veškerých písemností
Úvěrujícího určených Dlužníkům či kterémukoli z nich (zejm. Oznámení o schválení úvěru, oznámení o zamítnutí Nabídky). Úvěrovaný je povinen
Spoludlužníky neprodleně informovat o doručení všech jim určených písemností.
2.7. Dlužníci se zavazují sdělovat Úvěrujícímu pravdivé údaje a souhlasí s tím, aby si je Úvěrující přiměřeným způsobem jakkoli ověřil, počítaje v to ověření
sdělených údajů či informací u zaměstnavatele Dlužníků.
2.8. V případě, že po posouzení schopnosti Dlužníků úvěr Úvěrovanému poskytnut bude, avšak v jiné než sjednané výši, jsou Dlužníci oprávněni obrátit se
bez zbytečného odkladu na Úvěrujícího - společnost PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, telefonní číslo: 466
741 490, e-mailová adresa: proficredit@proficredit.cz, číslo faxu: 466 741 440, s žádostí o zjednání nápravy (například dopisem zaslaným prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Obdobné právo mají Dlužníci v případě, že Úvěrovanému bude poskytnut revolving, avšak v jiné
než sjednané výši.
3. Revolving
3.1. Úvěrovaný tímto žádá o poskytování revolvingu.
3.2. Revolving bude za splnění podmínek sjednaných v SRU poskytnut bezhotovostním bankovním převodem na Účet Úvěrovaného (dále jen „Den
poskytnutí revolvingu“). Nejpozději následující den po poskytnutí revolvingu Úvěrující zašle Úvěrovanému písemné Oznámení o poskytnutí revolvingu a
Splátkový kalendář. V případě vypovězení SRU nebude Úvěrující další revolving poskytovat.
3.3. Kde se v SRU nebo SU hovoří o úvěru, míní se tím i případně poskytnutý revolving, nevyplývá-li z povahy ustanovení, že se tím míní pouze původní
úvěr. Celý úvěr (doposud nesplacená část úvěru navýšená o poskytnutý revolving dle čl. 3.1. ) je po poskytnutí každého revolvingu splatný v souladu se
Splátkovým kalendářem a Oznámením o poskytnutí revolvingu (viz. čl. 3.2. a 3.4. ).
3.4. Úvěr bude po každém poskytnutí revolvingu splatný dle příslušného Splátkového kalendáře. Splátkový kalendář při poskytnutí revolvingu se stává
platným a účinným Dnem poskytnutí revolvingu.
3.5. Úvěrující je oprávněn započíst vyplácený revolving oproti svým splatným pohledávkám za Úvěrovaným, a to i pohledávkám z jiného smluvního vztahu,
než vztahu založeného touto SRU, či z jiného důvodu (smluvní strany se výslovně dohody na tom, že provedení tohoto zápočtu bude považováno za
poskytnutí revolvingu v rozsahu, v jakém dochází k započtení).
3.6. Storno revolvingu je možné jen dohodou k návrhu Úvěrovaného a za podmínek v dohodě uvedených. Úvěrovaný je oprávněn písemně navrhnout
storno revolvingu ve lhůtě deseti dnů od vyplacení revolvingu. Současně s tím je Úvěrovaný povinen vrátit do deseti dnů od vyplacení revolvingu na účet
Úvěrujícího celou částku poskytnutého revolvingu, tj. vyplacenou částku a částku odpovídající provedeným zápočtům při výplatě revolvingu na splatné
pohledávky Úvěrujícího za Úvěrovaným. Jestliže se Úvěrující k podané žádosti o stornování již vyplaceného revolvingu nevyjádří ve lhůtě deseti dnů ode
dne doručení této žádosti, platí, že Úvěrující s touto žádostí nesouhlasí. Podání návrhu na storno revolvingu, nezbavuje Dlužníky povinnosti splácet celý
úvěr (doposud nesplacená část úvěru navýšená o poskytnuté revolvingy dle čl. 3.1. ) dle Splátkového kalendáře ( čl. 3.4.). Nedojde-li k uzavření dohody o
stornu revolvingu, Úvěrující vrátí revolving (nebo část, která byla vrácena na účet Úvěrujícího), Úvěrovanému (a to na Účet Úvěrovaného), pouze na základě
písemné žádosti Úvěrovaného podané ve lhůtě dvaceti dnů ode dne doručení žádosti o stornování revolvingu, jinak bude s touto peněžní částkou naloženo
dle čl. 7.6.
4. Úročení úvěru a revolvingu
4.1. Úvěrovaný se zavazuje vrátit Úvěrujícímu peněžní prostředky odpovídající poskytnutému úvěru (revolvingu) a zaplatit sjednané úroky z poskytnutého
úvěru (revolvingu).
4.2. Sjednaná výše úroků (výpůjční úroková sazba) u úvěru (v rozsahu základní celkové výše spotřebitelského úvěru) je uvedena v písm. A) bod III. SRU.
4.3. U každého revolvingu se Úvěrovaný zavazuje zaplatit sjednané úroky za poskytnutí revolvingu. Sjednaná výše úroků u revolvingu (výpůjční úroková
sazba) je uvedena v písm. A) bod V. SRU.
4.4. V případě prodlení s hrazením jistiny poskytnutého úvěru (revolvingu) běží sjednaný úrok dle čl. 4.2 a dle čl. 4.3. SU až do data skutečného vrácení
jistiny úvěru (revolvingu) Úvěrujícímu.
4.5. Samotné vyplacení úvěru (revolvingu) Úvěrovanému není spojeno s žádnými náklady, které by musely být hrazeny ze strany Dlužníků.
5. Solidarita Dlužníků
5.1. Dlužníci jsou ve vztahu ke všem závazkům ze SRU oprávněni a povinni společně a nerozdílně, pokud není pro konkrétní případ sjednáno výslovně
jinak. Smluvní strany se dohodly, že úvěr i následující revolvingy budou poskytovány pouze k rukám Úvěrovaného a Spoludlužníci s tímto souhlasí. Veškeré
dluhy Úvěrovaného ze SRU či se SRU související jsou tedy Spoludlužníci povinni plnit společně a nerozdílně s Úvěrovaným.

6. Přílohy
6.1. Součástí SRU jsou následující Přílohy, které jsou smluvním stranám známy:
a) Příloha č. 1: Kopie průkazů totožnosti Úvěrovaného a Spoludlužníků,
b) Příloha č. 2: Potvrzení/doklad o výši příjmů Úvěrovaného a Spoludlužníků (v případě, že si je Úvěrující vyžádal),
c) Příloha č. 3: Kopie Předsmluvního formuláře a Předsmluvních informací k SRU Dlužníkům poskytnutých.
7. Práva a povinnosti Úvěrovaného a Spoludlužníků
7.1. Dlužníci mají povinnost na žádost Úvěrujícího předat originál Potvrzení zaměstnavatele o výši příjmu/doklad o výši příjmu Dlužníků.
7.2. Dlužníci se zavazují vrátit poskytnutý úvěr (revolving) Úvěrujícímu a zaplatit Úvěrujícímu sjednané úroky, a to v dohodnutých měsíčních Splátkách na
bankovní účet Úvěrujícího uvedený v záhlaví SRU. V každé měsíční Splátce je zahrnuta platba jistiny poskytnutého úvěru (revolvingu) a platba sjednaného
úroku. Měsíční 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 uzavření SRU a
Poslední den splatnosti první Splátky je vždy v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byl Úvěrovanému úvěr vyplacen. Splátka se považuje
za řádně uhrazenou, je-li uhrazena ve Lhůtě splatnosti této Splátky. Splátka či jiný dluh Dlužníků se pro účely SRU považují za uhrazené dnem připsání
příslušné částky na bankovní účet Úvěrujícího. Dlužníci se zavazují při úhradě Splátky či jiného dluhu dle SRU uvádět jako variabilní symbol číslo SRU.
7.3. Dlužníci se zavazují v případě změn jakýchkoliv údajů, které poskytli či poskytnou Úvěrujícímu v souvislosti se SRU, (například kontaktní údaje či údaje
o zaměstnavateli) tuto změnu oznámit Úvěrujícímu vždy nejpozději do deseti pracovních dnů od vzniku takovéto skutečnosti. Dlužníci jsou povinni oznámit
Úvěrujícímu okolnosti, které mohou negativně ovlivnit schopnost Dlužníků plnit povinnosti ze SRU.
7.4. V případě, že budou všechny dluhy Dlužníků podle SRU uhrazeny, a po úhradě těchto dluhů vznikne přeplatek, nemá Úvěrující povinnost Dlužníky o
vzniklém přeplatku informovat. Přeplatek bude vrácen na základě písemné žádosti Dlužníka na Účet Úvěrovaného. Dlužníci jsou přitom povinni prokázat,
že peněžní prostředky odpovídající přeplatku byly skutečně jimi uhrazeny. Dlužníci se zavazují, že uhradí veškeré náklady, které Úvěrujícímu vznikly 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 a vyplacení takového přeplatku. V případě, že Úvěrující prokáže, že výše skutečně vynaložených nákladů přesahuje sjednaný paušál,
jsou Dlužníci povinni uhradit náklady v plné výši. Smluvní strany se dále dohodly na započtení pohledávky na zaplacení částky odpovídající vzniklému
přeplatku proti pohledávce na úhradu nákladů spojených s vrácením tohoto přeplatku. V případech, kdy výše přeplatku bude rovna nebo bude nižší, než
výše nákladů spojených s vrácením tohoto přeplatku, nastává splatnost pohledávky na vrácení vzniklého přeplatku až po uplynutí 10 denní lhůty poté, co
budou uhrazeny náklady spojené s vrácením tohoto přeplatku.
7.5. Úvěrovaný je povinen za účelem úhrad jednotlivých Splátek, splatných pohledávek Úvěrujícího na zaplacení smluvních pokut, úhrad splatných i
nesplatných pohledávek Úvěrujícího na zaplacení běžící smluvní pokuty dle čl. 12.7., jakož i za účelem úhrad dalších jiných splatných pohledávek
Úvěrujícího ze SRU nebo s touto SRU souvisejících, zřídit na Účtu Úvěrovaného inkaso ve prospěch Úvěrujícího. Nebude-li kterákoli Splátka úvěru připsána
na účet Úvěrujícího ve lhůtě pěti pracovních dnů před uplynutím lhůty splatnosti této Splátky nebo v případě existence jiné pohledávky Úvěrujícího uvedené
v první větě tohoto článku, je Úvěrující oprávněn zasílat příkazy k provedení inkasa, a to až do okamžiku úhrady veškerých dluhů Úvěrovaného, které
mohou být dle výše uvedeného ujednání takto hrazeny. Úvěrovaný není oprávněn po dobu trvání SRU inkaso ve prospěch Úvěrujícího bez písemného
souhlasu Úvěrujícího zrušit. Zřízení inkasa nemá žádný vliv na povinnost Dlužníků vlastním jednáním hradit své dluhy ze SRU řádně a včas. Úvěrující není
povinen inkaso uskutečnit. V případě neprovedení inkasa Úvěrujícím proto trvá povinnost Dlužníků provést platbu osobně. Úvěrovaný je povinen po celou
dobu trvání smluvního vztahu s Úvěrujícím zajistit dostatečnou výši finančních prostředků na svém účtu, postačujících k úhradě Splátek. V případě, že
dojde k současné úhradě Splátky či jiné pohledávky inkasem a také poukázáním na účet Úvěrujícího bude s peněžní částkou, která byla na účet Úvěrujícího
připsána později, naloženo způsobem dle čl. 7.6. Porušení povinností Úvěrovaného uvedených v tomto bodě SU má za následek vznik oprávnění
Úvěrujícího postupovat v souladu s čl. 12.3.
7.6. Platby Dlužníků se započítávají na pohledávky Úvěrujícího za Dlužníky podle toho, jak určí Dlužník, který platbu provedl. Neurčí-li tento jinak,
započítávají se v následujícím pořadí: Přijaté platby budou započteny nejdříve na jednotlivé Splátky v pořadí dle jejich splatnosti od nejdříve splatné Splátky
(nejprve na splatné Splátky a následně na Splátky nesplatné), následně na smluvní pokuty v pořadí dle jejich splatnosti (a to i na smluvní pokuty nesplatné)
a následně na úhradu dalších pohledávek Úvěrujícího podle určení Úvěrujícího (pokud Dlužník v tomto směru ničeho nestanoví). V případě, že platba
Dlužníka byla započtena dle určení Úvěrujícího, Úvěrující Dlužníkům k jejich dotazu bez zbytečného prodlení sdělí, na jaké pohledávky byly přijaté platby
započteny. Nebude-li platba Dlužníka postačovat k úhradě celé Splátky, bude použita nejdříve na úhradu běžného úroku tvořícího součást dané Splátky a
následně na úhradu jistiny úvěru (revolvingu) tvořící součást dané Splátky.
8. Výpověď smlouvy o revolvingovém úvěru
8.1. SRU se sjednává na dobu neurčitou s tím, že k poskytování revolvingu dochází za splnění podmínek uvedených v čl. 3 SU. Úvěrující i Dlužníci jsou
oprávněni smlouvu o revolvingovém úvěru kdykoli vypovědět. Výpověď musí mít písemnou formu. Výpovědní doba činí u výpovědi učiněné ze strany
Úvěrovaného jeden měsíc a u výpovědi učiněné ze strany Úvěrujícího dva měsíce.
8.2. V případě vypovězení SRU neposkytne Úvěrující Úvěrovanému další revolving. Úvěrovaný je po vypovězení SRU povinen řádně uhradit zbývající
Splátky event. ostatní vzniklé závazky.
8.3. Aby výpověď ze strany Dlužníků byla platná a účinná, musí být vždy podepsána alespoň ze strany Úvěrovaného.
8.4. Nejkratší doba, po kterou bude smlouva strany zavazovat, odpovídá Základní době trvání spotřebitelského úvěru uvedené ve Smlouvě (Za základní
dobu trvání spotřebitelského úvěru se považuje doba trvání spotřebitelského úvěru za předpokladu, že Úvěrovanému nebude poskytnut žádný revolving).
9. Započtení:
9.1. Pokud Úvěrovaný označí v části SRU nadepsané jako „HODNOCENÍ KLIENTA“ křížkem pole označené jako „Zápočet s: číslo smlouvy“ je Úvěrující
oprávněn poskytnout Úvěrovanému úvěr o základní celkové výši úvěru dle SRU tak, že započte pohledávku Úvěrovaného za Úvěrujícím na vyplacení
Prostředků na své i dosud nesplatné pohledávky za Úvěrovaným vyplývající ze smluvního vztahu Úvěrujícího a Úvěrovaného založeného smlouvou, jejíž
číslo je uvedeno za polem označeným jako „Zápočet s: číslo smlouvy“. Na Účet Úvěrovaného tak bude vyplacen pouze případný zbytek Prostředků po
provedeném započtení.
9.2. Dlužníci souhlasí s tím, aby Úvěrující započetl své splatné i nesplatné pohledávky za kterýmkoliv z Dlužníků (vč. pohledávek na náhradu škody či z
titulu bezdůvodného obohacení), které mu vzniknou z SRU nebo v souvislosti s ní, či své splatné pohledávky vzniklé v souvislosti jinými právními vztahy
za kterýmkoliv z Dlužníků, na jakékoli pohledávky kteréhokoli z Dlužníků za Úvěrujícím.
10. Čestné prohlášení
10.1. Úvěrovaný a Spoludlužníci prohlašují, každý za sebe, že:
a)
nemají žádné ručitelské nebo nesplněné závazky či dluhy vůči státu ani žádné jiné osobě splatné ke dni podpisu Nabídky z jejich strany, není-li
v případně uzavřené Dohodě o podmínkách konsolidace dluhů Úvěrovaného stanoveno jinak, a
b)
ke dni podpisu Nabídky z jejich strany nebyla na ně podána žaloba a ani si nejsou vědomi důvodů, pro které by se tak mohlo stát, není vůči nim
vydán exekuční titul na peněžité plnění, a není proti nim vedeno exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí, a
c)
nenachází se v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., dále „IZ“, není účastníkem dohod či ujednání, jejichž
plnění by bylo v rozporu s plněním závazků podle SRU, a
d)
ke dni podpisu Nabídky nebyl proti jeho osobě podán insolvenční návrh, ani v posledních třech letech nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu
proti jeho osobě či insolvenční návrh proti jeho osobě pro nedostatek majetku, a
e)
veškeré údaje uvedené ve SRU a jejích přílohách jsou uvedeny úplně a pravdivě, a
f)
SRU neuzavírá v tísni.
Úvěrující je oprávněn shora uvedené skutečnosti ověřovat rovněž v Insolvenčním rejstříku podle IZ.
11. Předčasné splacení úvěru:
11.1. Dlužníci jsou oprávněni kdykoli po dobu trvání úvěru splatit úvěr (včetně případných revolvingů) zcela nebo z části před Lhůtou splatnosti jednotlivých
Splátek úvěru. Za předčasné splacení se považují případy, kdy jistina úvěru (revolvingu) byla splacena před sjednanou Lhůtou splatnosti dané Splátky.
11.2. V případě úplného předčasného splacení úvěru se postupuje, jak je dále uvedeno.

11.3. Dlužník, který hodlá celý úvěr předčasně splatit, je povinen svůj záměr Úvěrujícímu s dostatečným předstihem oznámit (dále „Oznámení“). V
Oznámení uvede číslo SRU (nebo jinak smlouvu identifikuje), a k jakému datu má dojít k předčasnému splacení. Oznámení je platné 30 kalendářních dnů
ode dne jeho doručení Úvěrujícímu – po celou tuto dobu jsou Dlužníci oprávněni předčasně zcela splatit poskytnutý úvěr. V případě, že Dlužník hodlá
předčasně splatit celý úvěr, Úvěrující mu na základě Oznámení sdělí částku, kterou je nutné uhradit, aby danou platbu bylo možné považovat za předčasné
splacení celého úvěru. Při výpočtu této částky Úvěrující zohlední předpokládanou část nákladů na úvěr, o kterou budou poníženy celkové náklady na úvěr
při předčasném splacení úvěru dle záměru Dlužníka. Úvěrující zašle Dlužníkovi (nejpozději patnáct dnů od doručení Oznámení) vyčíslení dlužných Splátek
dle záměru Dlužníka. Vyčíslená částka sdělená Úvěrujícím bude vypočtena tak, že bude odpovídat součtu zbývající dlužné jistiny úvěru (revolvingu) a
dlužného úroku do třicátého dne od doručení žádosti o předčasném splacení úvěru) po odečtení 1 % z předčasně splacené části celkové výše
spotřebitelského úvěru (jistiny), přesahuje-li předpokládaná doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru (při určování konce úvěru se
vychází z toho, že nebude poskytnut další revolving) jeden rok, či po odečtení 0,5 % z předčasně splacené celkové výše úvěru (jistiny), nebude-li
předpokládaná doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru přesahovat jeden rok (při určování konce úvěru se vychází z toho, že nebude
poskytnut další revolving). Po provedení této úhrady ze strany Dlužníka Úvěrující vypočte v souladu s níže sjednanými pravidly přesnou výši části nákladů
na úvěr, o kterou došlo k faktickému ponížení celkových nákladů na úvěr při provedeném předčasném splacení úvěru a případný přeplatek poukáže na
Účet Úvěrovaného uvedený v záhlaví SRU nebo poslední doložený účet k SRU.
11.3.1. V případě, že Dlužník řádně oznámí Úvěrujícímu záměr předčasně splatit úvěr, avšak ve lhůtě sjednané v čl. 11.3. neuhradí částku potřebnou pro
předčasné splacení celého úvěru a provede pouze částečnou úhradu, bude takto uhrazená částka považována za předčasné splacení části úvěru a Dlužníci
budou vyzváni k doplacení zbývající částky, tak aby se mohlo jednat o předčasné splacení celého úvěru.
11.4. V případě částečného předčasného splacení úvěru je Dlužník povinen písemně oznámit Úvěrujícímu svůj záměr splatit předčasně část úvěru.
V Oznámení uvede číslo SRU a nejpozdější datum, kdy bude částka předčasného splacení připsána na účet Úvěrujícího. Oznámení je platné třicet
kalendářních dnů ode dne jeho doručení Úvěrujícímu – po celou tuto dobu je Dlužník oprávněn předčasně splatit část poskytnutého úvěru. Jakákoli platba
na jistinu úvěru (revolvingu) – při respektování pravidel v čl. 7.6, která bude připsána na účet Úvěrujícího ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení Oznámení
a zároveň před Lhůtou splatnosti odpovídající Splátky úvěru, bude považována za předčasné splacení části úvěru.
11.5. Pokud nebudou splněny všechny sjednané podmínky pro předčasné splacení celého úvěru či jeho části, nebude jakákoli platba uhrazená na účet
Úvěrujícího před Lhůtou splatnosti dané Splátky považována za předčasné splacení úvěru a bude s ní naloženo způsobem dle čl. 7.6.
11.6. V případě předčasného splacení úvěru či jeho části má Úvěrovaný právo na poměrné snížení celkových nákladů na úvěr o výši úroku a dalších
nákladů, které by byl spotřebitel (Úvěrovaný) povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru, když Úvěrující má
zároveň právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. Náklady Úvěrujícího
vzniklé jsou představovány zejména administrativními, mzdovými a dalšími náklady spojenými s procesem předčasného splacení, náklady na poměrnou
část vynaložených nákladů spojených s poskytnutím úvěru, náklady na poměrnou část odměny zprostředkovatele dle platných obchodních podmínek
Úvěrujícího. Smluvní strany se dohodly na tom, že výše těchto nákladů Úvěrujícího bude vypočtena tak, že bude odpovídat 1 % z předčasně splacené části
celkové výše úvěru (jistiny), přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru jeden rok, či 0,5 % z předčasně splacené celkové
výše úvěru (jistiny), nebude-li předpokládaná doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru přesahovat jeden rok. Při určování konce
úvěru, ve všech zde uvedených případech, se bude vycházet z toho, že Úvěrovanému nebude poskytnut další revolving. Výše těchto nákladů Úvěrujícího
však nebude nikdy vyšší, než částka úroku, kterou by Úvěrovaný zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení úvěru. Konečné vypořádání rozdílu
mezi částkou, o kterou došlo k ponížení celkových nákladů na úvěr, a částkou odpovídající vzniklým nákladům Úvěrujícího v souvislosti s předčasným
splacením, bude provedeno při splacení celého úvěru včetně případných revolvingů, když Úvěrující po tomto splacení celého úvěru včetně revolvingů zašle
tento případně vzniklý rozdíl na Účet Úvěrovaného, popřípadě před poslední Splátkou Úvěrovanému oznámí, že o takto vzniklý rozdíl došlo v návaznosti
na provedené vyúčtování k ponížení poslední Splátky, a jaká je výše takto ponížené Splátky.
11.7. V případě předčasného splacení celého úvěru za podmínek stanovených v těchto SU, nebude Úvěrující poskytovat Úvěrovanému žádné další
revolvingy.
12. Sankce
12.1. V případě prodlení s úhradou Splátky nebo její části o více než:
a) patnáct dnů po termínu splatnosti vzniká povinnost Dlužníků zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 8 % z výše dlužné Splátky, a dále
b) třicet dnů po termínu splatnosti vzniká povinnost Dlužníků zaplatit Úvěrujícímu, nad rámec smluvní pokuty uvedené v předchozím bodě, smluvní pokutu
ve výši 13 % z výše dlužné Splátky.
12.2. Smluvní pokuty dle článku 12.1. jsou splatné do deseti dnů ode dne vzniku povinnosti Dlužníků k jejich zaplacení.
12.3. V případě, že nebudou uhrazeny dvě Splátky řádně a včas, nebo v případě, že se Dlužníci ocitnou v prodlení s úhradou Splátky nebo její části o délce
šedesát dnů:
a) je Úvěrující oprávněn odepřít plnění veškerých svých závazků (povinností) z SRU,
b) automaticky dojde k zesplatnění úvěru (stávají se okamžitě splatnými veškeré Splátky úvěru až do konce sjednaného splátkového kalendáře; tedy jak
jistina úvěru, tak běžný úrok z úvěru zahrnutý do těchto Splátek).
V případě, že se Dlužníci ocitnou v prodlení s úhradou jiného peněžitého dluhu než uvedeného v předchozí větě, nebo v případě, že Dlužníci poruší některé
ustanovení SRU, nebo v případě, že kterékoliv z prohlášení Dlužníků uvedené v SRU je nebo se stane nepravdivé, nastávají stejné následky, jak je uvedeno
ad a) a b) tohoto článku, avšak k zesplatnění úvěru dojde až k výzvě Úvěrujícího.
12.4. V případě, že způsobem sjednaným v těchto SU dojde k zesplatnění úvěru, se veškeré v tom okamžiku nezaplacené původní Splátky úvěru (zahrnující
jak jistinu úvěru, tak běžný úrok úvěru) stávají součástí nové jistiny úvěru (dále též jen „nová jistina úvěru“). Tuto novou jistinu úvěru jsou Dlužníci povinni
zaplatit Úvěrujícímu nejpozději v den následujícím po dni, kdy k tomuto zesplatnění úvěru došlo. Úvěrující je oprávněn požadovat, aby Dlužníci v případě
prodlení s hrazením takto zvýšené jistiny platili zákonem stanovenou sazbu úroku z prodlení z celé této nově vzniklé zvýšené jistiny (tedy z celé nové jistiny
úvěru).
12.5. V případě, že Dlužníci po zesplatnění úvěru nezaplatí částku odpovídající nové jistině úvěru ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy k tomuto zesplatnění
úvěru došlo, vzniká Dlužníkům povinnost zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 25 % z této dlužné částky. Při výpočtu této smluvní pokuty se vychází
z aktuální výše nové jistiny úvěru ke dni vzniku povinnosti Dlužníků zaplatit tuto smluvní pokutu.
12.6. Smluvní pokuta dle čl. 12.5. je splatná v den následujícím po dni vzniku povinnosti Dlužníků zaplatit tuto smluvní pokutu.
12.7. V případě, že nebude zaplacena částka odpovídající nové jistině úvěru (čl. 12.4.) ani v den následujícím po dni, kdy k zesplatnění došlo, vzniká
Dlužníkům povinnost zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 0,25 % z nové jistiny úvěru za každý den prodlení Dlužníků s její úhradou, a to až do
jejího úplného zaplacení, a to i v případě, že Úvěrujícímu vznikne právo na pokutu dle čl. 12.5.
13. Ostatní sankce
13.1. V případě prodlení Dlužníků s úhradou jakéhokoli splatného peněžitého dluhu je Úvěrující oprávněn zaslat Dlužníkům písemnou upomínku, a to
libovolnou formou, vč. použití korespondenčního lístku. Upomínka bude zpravidla obsahovat zejména výzvu k zaplacení dlužné částky, identifikační údaje
Dlužníka (zejména jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, rok narození, obchodní firmu, sídlo/místo podnikání, IČO), údaj o existenci závazku po
splatnosti, upozornění na právní důsledky vymáhání a na právní souvislosti spojené s existencí dluhu.
13.2. V případě prodlení Dlužníků s úhradou jakéhokoli splatného peněžitého dluhu dle SRU má Úvěrující, v souvislosti s vymáháním svých pohledávek,
právo zveřejnit jejich osobní údaje v rozsahu jména a příjmení, adresy trvalého bydliště a roku narození, obchodní firmy, sídla, IČ spolu se skutečností
existence jejich dluhu po splatnosti, a to za účelem upozornění daného Dlužníka na existenci pohledávky Úvěrujícího po splatnosti a za účelem kontaktování
se s daným Dlužníkem, k čemuž Dlužníci podpisem Nabídky udělují souhlas. Osobní údaje Dlužníků budou zveřejněny formou vylepení písemné výzvy
Úvěrujícího adresované danému Dlužníkovi (dále též jen „Kontaktní výzva“). Kontaktní výzva může být vylepena na jakémkoliv místě, kde se daný Dlužník
zdržuje (dále též jen „místo vylepení Kontaktní výzvy“). Kontaktní výzva bude vylepena v situaci, kdy daný Dlužník nebude osobně zastižen v místě vylepení
Kontaktní výzvy. Kontaktní výzva může být vylepena na domovních dveřích daného Dlužníka, na jiné části nemovitosti, kde se daný Dlužník zdržuje, nebo
na jakémkoliv jiném vhodném místě v místě vylepení Kontaktní výzvy. Dlužníci souhlasí s tím, že Kontaktní výzva (včetně osobních údajů Dlužníků
obsažených v této Kontaktní výzvě) bude přístupna jakékoli osobě v místě vylepení Kontaktní výzvy, když veškeré osoby v místě vylepení Kontaktní výzvy
se budou moci seznámit s obsahem této Kontaktní výzvy. Tento souhlas se zveřejněním osobních údajů je Dlužníky udělován na dobu trvání závazkového
vztahu Úvěrujícího s Dlužníky založeného SRU a na dobu trvání prodlení Dlužníků s hrazením jakýchkoliv pohledávek Úvěrujícího za Dlužníky vyplývajících
ze SRU nebo s touto SRU souvisejících. Dlužníci berou na vědomí, že udělení tohoto souhlasu se zveřejněním osobních údajů a poskytnutí jejich osobních

údajů Úvěrujícímu za účelem jejich zveřejnění za podmínek uvedených v těchto SU je dobrovolné a nikoli povinné. Dlužníci potvrzují, že byli ze strany
Úvěrujícího informováni o jejich právu na přístup 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.
13.3. Jakákoli ujednání o smluvní pokutě obsažená ve SRU (včetně SU) nemají vliv na právo poškozené strany požadovat náhradu škody vzniklé porušením
povinnosti, pro něž byla pokuta sjednána, a to v plné výši.
13.4. Jestliže bude rozhodnuto o úpadku kteréhokoli z Dlužníků či pokud kterýkoli z Dlužníků podá proti své osobě insolvenční návrh a) není Úvěrující
povinen plnit žádný ze svých závazků (povinností) vůči kterémukoli Dlužníkovi dle SRU, b) je Úvěrující oprávněn od SRU odstoupit. V případě odstoupení
Úvěrujícího podle předchozí věty se okamžikem doručení písemného projevu o odstoupení druhé smluvní straně stávají okamžitě splatnými veškeré dosud
nesplatné Splátky úvěru (dochází k zesplatnění úvěru a ke vzniku nové jistiny úvěru), Dlužníci jsou povinni uhradit novou jistinu úvěru nejpozději následující
den po doručení písemného projevu o odstoupení a aplikují se ustanovení článku 12.4., 12.5., 12.6 a 12.7.
14. Oznamování a doručování
14.1. Jakékoliv oznámení, pokyn, dotaz nebo dokument Dlužníci doručí Úvěrujícímu osobně, elektronickou poštou, doporučenou poštou nebo faxem na
adresu:
PROFI CREDIT Czech, a. s.
Nábřeží Závodu míru 2739
530 02 Pardubice
Tel.: 466 741 490
Fax: 466 741 440
E-mail: proficredit@proficredit.cz
Písemnost doručovanou Úvěrujícímu elektronickou poštou na elektronickou adresu Úvěrujícího musí Dlužníci potvrdit i jedním z dalších shora uvedených
způsobů doručování, pokud o to Úvěrující požádá. Písemnost se v takovém případě považuje za doručenou až splněním této povinnosti.
14.2. Jakékoliv oznámení, pokyn, dotaz nebo dokument ohledně SRU (dále „písemnost“) Úvěrující doručí Úvěrovanému osobně nebo na adresu uvedenou
Úvěrovaného v záhlaví SRU, resp. Úvěrovaným oznámenou kontaktní adresu. Změnu adresy pro doručování je Úvěrovaný povinen oznámit písemně
Úvěrujícímu. Písemnost se považuje za doručenou, jestliže byla doručena osobně nebo jestliže byla odeslána poštou a Úvěrovaným převzata. Má se za
to, že písemnost odeslaná poštou došla třetí pracovní den po odeslání. Smluvní strany se zároveň dohodly, že Úvěrující bude jakékoli písemnosti ohledně
SRU určené Úvěrovanému a/nebo Spoludlužníkům doručovat pouze Úvěrovanému. Doručení Úvěrovanému má stejné účinky jako by bylo doručeno
Spoludlužníkům, neboť Dlužníci osobu Úvěrovaného určili a pověřili jako osobu oprávněnou k přebírání veškeré korespondence dle SRU.
15. Závěrečná ustanovení
15.1. Úvěrovaný má právo při schválení úvěru typu Bonus (typ úvěru je uveden pod písm. A) bod I. SRU) na jednorázový odklad maximálně tří po sobě
jdoucích Splátek dle Splátkového kalendáře v plné výši, pokud je dlouhodobě práce neschopný, přičemž dlouhodobou pracovní neschopností se rozumí
pracovní neschopnost započatá nejdříve v den podpisu Nabídky ze strany Úvěrovaného a trvající déle než tři týdny, nebo pokud s ním byl ukončen pracovní
poměr. K tomuto jednorázovému odkladu dochází pouze za následujících předpokladů:
a) Úvěrovaný je povinen toto své právo Úvěrujícímu doložit kopií lékařského potvrzení, prokazující dobu trvání jeho pracovní neschopnosti nebo kopií
potvrzení o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, výpovědi, dohody o ukončení pracovního poměru či jiného dokladu prokazujícího ukončení
pracovního poměru;
b) účinnost odkladu splatnosti nastává okamžikem doručení žádosti včetně příslušných dokladů nezbytných k naplnění tohoto práva Úvěrujícímu;
c) právo Úvěrovaného na jednorázový odklad zaniká, pokud bude jeho žádost včetně příslušných dokladů doručena Úvěrujícímu v období následujícím po
dni, ve kterém prodlení Úvěrovaného s úhradou Splátky úvěru dosáhlo třiceti dnů.
15.2. V jiných případech, než těch výše uvedených, je odklad Splátek vždy podmíněn schválením ze strany Úvěrujícího. Na odložení Splátek v těchto jiných
případech nemá Úvěrovaný právní nárok.
15.3. Veškeré platby, které jsou spojeny s poskytnutím úvěru, jsou uvedeny v SRU.
15.4. Dlužníci souhlasí s tím, že Úvěrující je oprávněn postoupit své pohledávky za nimi vyplývající ze SRU třetí osobě. Dlužníci nejsou oprávněni bez
předchozího písemného souhlasu Úvěrujícího převést ani postoupit jakákoli ze svých práv či povinností či pohledávek vyplývajících ze SRU na kteroukoli
třetí osobu. Dlužníci nejsou oprávněni započítat jakoukoli svoji pohledávku za Úvěrujícím vůči jakékoli pohledávce Úvěrujícího vyplývající ze SRU. Dlužníci
dále souhlasí s tím, že Úvěrující je oprávněn převést svá práva a povinnosti ze SRU na třetí osobu.
15.5. K veškerým jednáním ohledně SRU a jejích změn, podepisování dodatků, apod. je oprávněn Úvěrovaný, a to s účinky i pro Spoludlužníky, k čemuž
Spoludlužníci Úvěrovaného výslovně zmocňují.
15.6. Úvěrovaný je i bez uvedení důvodu oprávněn Úvěrujícímu zaslat písemný návrh na ukončení SRU. SRU může být poté ukončena pouze na základě
a za podmínek specifikovaných v písemné dohodě všech smluvních stran SRU.
15.7. Nabídka se vyhotovuje ve 3 stejnopisech v českém jazyce, z nichž po jednom obdrží dohromady Úvěrovaný a Spoludlužníci a po dvou Úvěrující.
Úvěrovaný a Spoludlužníci podpisem Nabídky výslovně stvrzují, že převzali jeden stejnopis Nabídky. V případě schválení poskytnutí úvěru dle Nabídky
bude jako součást Oznámení o schválení úvěru zaslaného Dlužníkům na adresu Úvěrovaného zasláno i jedno vyhotovení Nabídky s akceptační doložkou
Úvěrujícího.
15.8. V rozsahu nedotčeném souhlasem Dlužníků se zpracováním osobních údajů se Úvěrující zavazuje v případě, že Úvěrovanému nebude poskytnut
úvěr v souladu s ustanoveními čl. 2.4., zlikvidovat bez zbytečného odkladu kompletní písemnou dokumentaci v materiální podobě poskytnutou Úvěrovaným
v souvislosti s Nabídkou, s výjimkou vlastní Nabídky, SU, příloh a jakýchkoliv dodatků a doplnění SRU. Úvěrující povede o provedení likvidace uvedené
dokumentace evidenci, která bude na požádání subjektu údajů (Dlužníka) předložena.
15.9. Dlužníci stvrzují, že Úvěrující provedl jejich kontrolu ve smyslu zákona 253/2008 Sb., v platném znění, a že poskytnuté peněžní prostředky budou
použity pro osobní potřeby Úvěrovaného a budou spláceny z vlastních zdrojů Dlužníků. Na výzvu Úvěrujícího jsou Dlužníci povinni tyto skutečnosti
Úvěrujícímu písemně potvrdit i kdykoli po datu uzavření SRU. V případě, že by došlo ke změně účelu použití poskytnutých peněžních prostředků nebo ke
změně ve zdrojích, ze kterých budou tyto peněžité prostředky spláceny, zavazují se Dlužníci Úvěrujícího o této skutečnosti neprodleně písemně informovat.
Dlužníci zároveň stvrzují, že poskytnutý úvěr nebude splácen z výnosů z trestné činnosti nebo prostředků z terorismu, a dále stvrzují, že poskytnuté peněžní
prostředky nepoužijí na legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Dlužníci stvrzují, že byli Úvěrujícím poučeni o všech právech a
povinnostech, které pro smluvní strany SRU v souvislosti s jejím uzavřením plynou ze zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění.
15.10. Smluvní strany prohlašují, že SRU uzavírají podle své svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv pod nátlakem, v tísni ani za jinak nevýhodných
podmínek. Smluvní strany prohlašují, že textu uzavírané SRU rozumí, že se s ním před podpisem této SRU důkladně seznámily a že tuto Smlouvu
podepisují po zralé úvaze. Na důkaz souhlasu se všemi ustanoveními SRU a těchto SU připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy ke SRU.
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