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Veřejný příslib „Bonus za dobré splácení"
1. Přislibující:
Přislibujícím je společnost PROFI CREDIT Czech a.s., IČO 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46,110 00 Praha
1, registrována u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 289; (dále též jen „poskytovatel").
2. Doba trvání a místo veřejného příslibu
Tento veřejný příslib se vztahuje na veškeré smlouvy o revolvingovém úvěru podléhající režimu zákona č.
145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, které budou na území české republiky uzavřeny mezi
poskytovatelem Uakožto úvěrujícím) a třetí osobou (spotřebitelem), jakožto úvěrovaným, dále též jen
(,,smlouva o úvěru"), v období od 1. 9. 2015 do odvolání. Za den uzavření smlouvy o úvěru se pro tento účel
považuje den, kdy došlo k podpisu smlouvy o úvěru ze strany úvěrovaného, pokud následně došlo k podpisu
smlouvy o úvěru i ze strany úvěrujícího.
3. Adresáti veřejného příslibu
Adresátem tohoto veřejného příslibu je každá fyzická osoba (spotřebitel), která v době trvání veřejného příslibu
uzavře, jakožto úvěrovaný a příjemce úvěru (dále též jen „úvěrovaný"), s poskytovatelem, jakožto úvěrujícím a
poskytovatelem úvěru, smlouvu o úvěru. Za den uzavření smlouvy o úvěru se pro tento účel považuje den, kdy
došlo k podpisu smlouvy o úvěru ze strany úvěrovaného, pokud následně došlo k podpisu smlouvy o úvěru i ze
strany úvěrujícího. Tento veřejný příslib se tedy nevztahuje na osoby, které smlouvu o úvěru uzavřely v pozici
spoludlužníka (ve vztahu k těmto osobám poskytovateli podle tohoto veřejného příslibu nemohou vznikat
žádné závazky či povinnosti).
V případě, že mezi poskytovatelem a konkrétní fyzickou osobou bude v době trvání veřejného příslibu uzavřeno
více smluv o úvěru, platí, že tento veřejný příslib se vztahuje na každou z těchto smluv samostatně.
4. Vznik a zánik práva na bonus
4.1 Poskytovatel se zavazuje, že každému úvěrovanému, na kterého se vztahuje tento veřejný příslib, vyplatí za
podmínek stanovených v tomto veřejném příslibu jednorázový bonus ve výši uvedené v tomto veřejném
příslibu.
Úvěrovanému vzniká právo na zaplacení bonusu po ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o úvěru,
na základě které se tento veřejný příslib vztahuje na daného úvěrovaného, a to pouze za předpokladu splnění
veškerých těchto podmínek:

a)

úvěrovaný splatil veškeré splátky úvěru (včetně případných revolvingů) poskytnutého podle dané
smlouvy o úvěru, a to tak, že u žádné této splátky se neocitl v prodlení delším než 29 dnů,
b) úvěrovaný řádně a včas splnil veškeré své ostatní platební povinnosti podle této smlouvy o úvěru,
zejména případné povinnosti hradit smluvní pokuty,
c) úvěrovaný řádně a včas splnil veškeré své ostatní povinnosti dle dané smlouvy o úvěru,
d) daná smlouva o úvěru trvala minimálně 24 měsíců (úvěrovaný tedy uhradil minimálně 24 měsíčních
splátek úvěru) a byla v souladu se splátkovým kalendářem ze strany úvěrovaného doplacena
peněžními prostředky; při jiném způsobu splnění smlouvy o úvěru (například zápočet vzájemných
pohledávek, dohoda o ponížení či prominutí dluhu, apod.), právo na zaplacení bonusu nevzniká),
e) úvěrovaný ani jakýkoli případný spoludlužník danou smlouvu o úvěru zcela ani částečně předčasně
nesplatil,
f) úvěr podle dané smlouvy o úvěru nebyl zcela či částečně refinancován (například jiným úvěrem
poskytnutým poskytovatelem či jakoukoli třetí osobou),
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úvěrovaný proti své osobě nepodal insolvenční návrh a ani nebyla (byť nepravomocně) rozhodnuto o
úpadku úvěrovaného
h) úvěr podle dané smlouvy o úvěru nebyl zesplatněn
i) smlouva o úvěru, v souvislosti se kterou má být danému úvěrovanému poskytován bonus, byla jako
řádně doplacená ukončena - veškeré závazky z ní byly zcela splněny a smlouva o úvěru takto zanikla, o
čemž byl daný úvěrovaný ze strany poskytovatele písemně informován
j) úvěrovaný ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení dopisu poskytovatele podle bodu i), ve kterém byl
informován o tom, že veškeré závazky z dané smlouvy o úvěru byly zcela splněny a smlouva o úvěru
takto zanikla, písemně doloží poskytovateli číslo účtu, na které si přeje bonus vyplatit.
g)

4.2 I když budou splněny podmínky dle bodu 4.1., úvěrovanému právo na bonus nevzniká, a pokud by toto
právo již vzniklo, tak toto právo zaniká:
a) v případě, kdy by poskytnutí tohoto bonusu bylo v rozporu se závazky poskytovatele vůči jakékoli třetí osobě
(zejména vůči zástavním věřitelům poskytovatele), či v rozporu s jakýmikoli právními předpisy;
b) v okamžiku, kdy proti poskytovateli bude vedeno insolvenční řízení, ať již na základě návrhu poskytovatele,
tak na základě návrhu třetí osoby;
c) v okamžiku, kdy budou jakékoli pohledávky poskytovatele ze smlouvy o úvěru, v souvislosti se kterou má být
bonus poskytován, postoupeny třetí osobě. Platí tedy i to, že úvěrovaný právo na vyplacení bonusu nemá ani ve
vztahu k postupníkovi, který tyto pohledávky nabyl.
d) v okamžiku, kdy dojde k realizaci (výkonu) zástavního práva zřízeného k jakékoli pohledávce poskytovatele ze
smlouvy o úvěru, v souvislosti se kterou má být bonus poskytován (za realizaci zástavního práva se považuje
zejména plnění zastavené pohledávky přímo zástavnímu věřiteli či postoupení zastavené pohledávky
zástavnímu věřiteli). Platí tedy i to, že úvěrovaný právo na vyplacení bonusu nemá ani ve vztahu k danému
zástavnímu věřiteli poskytovatele.
4.3 Úvěrovaný, kterému vznikne právo na vyplacení bonusu, není oprávněn tuto svoji pohledávku za
poskytovatelem postoupit bez písemného souhlasu poskytovatele třetí osobě, ani započítat na jakoukoli
pohledávku poskytovatele za úvěrovaným (vyplývající z jakýchkoliv právních titulů).
4.4 V případě že bonus bude úvěrovanému vyplacen, ačkoli nebyly splněny veškeré podmínky pro vznik práva
na vyplacení tohoto bonusu dle bodu 4.1, je úvěrovaný povinen tento bonus vrátit poskytovateli, a to ve lhůtě S
dnů ode dne, kdy k tomu bude ze strany poskytovatele vyzván.
4.5 Pokud některý ze shora uvedených případů, kdy právo na bonus nevzniká či zaniká (bod 4.2), nastane před
výplatou bonusu úvěrovanému, nebude tento bonus úvěrovanému vyplacen, a pokud byl i přesto tento bonus
úvěrovanému vyplacen, je úvěrovaný povinen tento bonus vrátit poskytovateli, a to ve lhůtě S dnů ode dne,
kdy k tomu bude ze strany poskytovatele vyzván. Pokud některý ze shora uvedených případů, kdy právo na
bonus nevzniká či zaniká (bod 4.2), nastane až po výplatě bonusu klientovi, právo na již vyplacený bonus
nezaniká a úvěrovaný není povinen bonus vracet.
S. Výše bonusu
Bonus je roven 5% z celkové částky splacené úvěrovaným dle dané smlouvy o úvěru, na jejímž základě se
tento příslib vztahuje na tohoto úvěrovaného (tedy smlouva o úvěru, která byla uzavřena v době trvání tohoto
veřejného příslibu). Tato částka odpovídá výši splacené jistiny poskytnutého úvěru a všech případných
revolvingů a splaceného sjednaného úroku za poskytnutí tohoto úvěru a všech případných revolvingů. Jakékoli
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jiné částky, které byly v souvislosti s danou smlouvu o úvěru ze strany úvěrovaného, spoludlužníků či třetích
osob uhrazeny, se při výpočtu bonusu nezohledňují.

6. Způsob výplaty bonusu
V případě, že úvěrovanému vznikne právo na bonus, bude mu tento bonus vyplacen ve lhůtě 30 dnů ode dne,
kdy úvěrovaný poskytovateli písemně sdělí číslo účtu, na které si přeje bonus vyplatit, podle bodu 4.1. písm. j)
tohoto veřejného příslibu, a to na bankovní účet, uvedený v tomto sdělení úvěrovaného.

7. Zveřejnění veřejného příslibu
Tento veřejný příslib byl uveřejněn na internetových stránkách poskytovatele www. proficredit.cz, a to dne
1.9.2015.

8. Odvolání, zrušení, změna či úprava veřejného příslibu
Poskytovatel je oprávněn tento veřejný příslib kdykoli i bez udání důvodů odvolat, změnit, zrušit či upravit, a to
tak, že toto odvolání, zrušení, změnu či úpravu uveřejní na svých internetových stránkách www. proficredit.cz.
Toto odvolání, zrušení, změna či úprava veřejného příslibu je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových
stránkách poskytovatele www. proficredit.cz.
Odvolání, zrušení, změna či úprava veřejného příslibu se nevztahuje na úvěrované, kteří smlouvu o úvěru
uzavřeli před zveřejněním odvolání, zrušení, změny či úpravy veřejného příslibu na internetových stránkách
poskytovatele www. proficredit.cz. Za den uzavření smlouvy o úvěru se pro tento účel považuje den, kdy došlo
k podpisu smlouvy o úvěru (či nabídky na uzavření smlouvy o úvěru) ze strany úvěrovaného, pokud následně
došlo k podpisu smlouvy o úvěru i ze strany úvěrujícího.
Dne 1. září 2015
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�OFI CREDIT Czech a.s.
Ing. Jana Matičková a Ing. Rudolf Cejnar
členové představenstva

