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Klub dobrého klienta
PROFI CREDIT Czech, a.s., dále jako „organizátor“, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00
Praha 1, IČO 61860069, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2892,
činí tuto nabídku.

1. Svým klientů, kteří splní podmínky, jak jsou dále uvedené, nabídne své finanční produkty
(dále jen „úvěr“), a to zejm. uzavření smlouvy o úvěru, za výhodnějších podmínek, než-li
srovnatelným osobám žádajícím o srovnatelný úvěr ve stejnou dobu. Konkrétní zvýhodnění
bude předmětem nabídky či nabídek, které bude organizátor účastníkům tohoto programu
činit kdykoli v jeho průběhu, ať už přímo anebo prostřednictvím jím zmocněných osob.
2. Účastníkem programu se stává klient organizátora, který
• má platnou smlouvu o úvěru, nebo již dříve s organizátorem uzavřel smlouvu o úvěru, tato
smlouva byla řádně doplacena, a od jejího ukončení neuplynuly víc než tři měsíce; a
• platná smlouva podle předchozího bodu je pravidelně splácena a žádná splátka není
uhrazena později než-li 29. den po splatnosti, přičemž před zařazením do programu musí
ode dne uzavření smlouvy uplynout nejméně šest měsíců a musí být uhrazeno nejméně šest
splátek; a
• ke dni posouzení splnění předpokladů, jak jsou výše uvedeny, nemá záznam v registrech
SOLUS a NRKI o závazcích po splatnosti; a
• od organizátora obdrží oznámení, že se stává členem Klubu dobrého klienta. Oznámení
může být i součástí nabídky na uzavření úvěrové smlouvy apod.

3. Klient, jenž obdrží oznámení, že se stal členem Klubu dobrého klienta má právo účast
v programu odmítnout. Odmítnutí učiní písemným oznámením doručeným
organizátorovi.
4. Tato nabídka platí na dobu neurčitou.
5. Tato nabídka je činěna prostřednictvím webu organizátora www.proficredit.cz.
6. Organizátor je oprávněn podmínky nabídky kdykoli měnit nebo nabídku odvolat.
Změny či odvolání nabídky organizátor učiní stejný způsobem, jakým nabídku oznámil a
učinil.
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