
Tato příloha č. 1 se vztahuje k návrhu smlouvy o úvěru (dále též jen „Nabídka“) / smlouvě o úvěru číslo (dále též jen „Smlouva“) 
(VS): 
Není-li v této příloze č. 1 uvedeno výslovně jinak, mají pojmy používané v této příloze č. 1 význam popsaný v Nabídce (Smlouvě). 

1. 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: KB Pardubice, číslo účtu: 115-1261160277 /0100, Adresa pro doručování: nábřeží Závodu míru 2739, 5 30 02 Pardubice
Telefonní číslo:     Číslo faxu: 
E-mail: proficredit@proficredit.cz, Internetové stránky: www.proficredit.cz 

Zprostředkovatel úvěru (dále též jen „Zprostředkovatel úvěru“): 
Kód: Jméno a příjmení / Název: 
Doručovací adresa: 
Telefonní číslo: 
Jméno a přímení pracovníka, který v této věci jedná: 

E-mail: 

IČ: 

Vázaný zástupce Zprostředkovatele úvěru: 
Jméno a příjmení / Název: 
Doručovací adresa: 
Telefonní číslo: 
Jméno a přímení pracovníka, který v této věci jedná: 

E-mail: 

2. Klient (dále též jen „Klient“):
RČ: 
č.p.: 

PSČ: 

NE 

Kód banky: 

č. p.: 
  

Příjmení:                                                                      Jméno: 
Trvalé bydliště: Ulice: 
Obec: 
Část obce: 
Bankovní spojení (k výplatě úvěru/inkasování splátek úvěru) Číslo 
účtu: (dále též jen „Bankovní spojení Klienta“) 
Adresa pro doručování: 
Adresa pro doručování je shodná s adresou trvalého bydliště:  
Ulice: 
Obec: 
Část obce: 
Telefonní číslo:                                         E-mail: 

PSČ: 
           (dále též jen „E-mailová adresa Klienta“) 

3. Spoluúčastník (dále též jen „Spoluúčastník“):
Příjmení: Jméno: RČ: 
Trvalé bydliště: Ulice: č. p.: 
Obec: 
Část obce: 
Adresa pro doručování: 

PSČ: 

Veškeré dokumenty ohledně Smlouvy (včetně této přílohy č. 1) určené Spoluúčastníkovi bude Poskytovatel zasílat k rukám 
a na adresu Klienta či na E-mailovou adresu Klienta. Pouze pokud Poskytovatel bude považovat za nutné doručit 
jakoukoli písemnost přímo Spoluúčastníkovi, bude doručováno na tuto adresu:
Adresa pro doručování je shodná s adresou trvalého bydliště:     

Ulice: č. p.: 

Obec: 
Část obce: 

E-mail: 
  PSČ: 

         (dále též jen „E-mailová adresa Spoluúčastníka“) Telefonní číslo: 

Klient a Spoluúčastník jsou dále společně označováni též pouze jako „Klienti“. Pokud Nabídku činí pouze Klient a nikoli Spoluúčastník, je 
pojmem „Klienti“ míněn pouze Klient a ustanovení Smlouvy (včetně této přílohy č. 1) o Spoluúčastníkovi se neuplatní. 

1. Pojištění schopnosti splácet úvěr
1.1. Klient prohlašuje, že při podpisu Nabídky podepsal zároveň přihlášku do skupinového pojištění schopnosti splácet úvěry. Pojištění je 
sjednáváno na základě Pojistné smlouvy č. 19100979/2018 (dále též jen „Pojistná smlouva“)  uzavřené mezi Poskytovatelem úvěru v 
roli pojistníka a společnostmi Česká pojišťovna a.s., se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, IČO 45272956, zapsaná v 
Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1464 a Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 
1720/123, PSČ 140 00, IČO 49240749, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2044 v roli pojistitelů (obě 
pojišťovny společně dále jen „Pojišťovna“). 
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NE ANO

ANO 

 Příloha č. 1 k Návrhu na uzavření Smlouvy o úvěru/
Smlouvy o úvěru  - Pojištění schopnosti splácet úvěr -

mailto:proficredit@proficredit.cz
mailto:proficredit@proficredit.cz
http://www.proficredit.cz/
http://www.proficredit.cz/


Česká pojišťovna a.s. je pojistitelem v případě pojištění smrti z neúrazových příčin. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. je pojistitelem v případě 
pojištění smrti následkem úrazu, invalidity třetího stupně, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání a závažných onemocnění. Klient si v 
přihlášce zvolil konkrétní balíček pojištění na základě vyhodnocení svých požadavků a potřeb s přihlédnutím k výši úhrady za pojištění 
(dále též jen “Pojištění”). Sjednání Pojištění je zcela dobrovolné a není podmínkou pro uzavření Smlouvy ani pro získání úvěru za 
nabízených podmínek. 
Sjednáním pojištění se Klient stává pojištěným, není ale smluvní stranou Pojistné smlouvy. Nemůže tedy Pojistnou smlouvu měnit ani 
vypovědět. Na základě žádosti Klienta ale Poskytovatel pojištění ukončí v souladu s Pojistnou smlouvou.
1.2. Tato Příloha č. 1 upravuje některá vzájemná práva a povinnosti spojená se sjednáním tohoto Pojištění. Není-li v této Příloze č. 1 
sjednáno výslovně jinak, uplatní se na vzájemná práva a povinnosti spojená s Pojištěním ustanovení Smlouvy.    

2. Úhrada za pojištění
2.1.  Klient se zavazuje, že bude Poskytovateli po dobu trvání Pojištění hradit za Pojištění (Balíček A – pojištění smrti, invalidity třetího 
stupně a pracovní neschopnosti / Balíček B – pojištění smrti, invalidity třetího stupně, pracovní neschopnosti, závažných onemocnění a 
ztráty zaměstnání / Balíček C (pro Seniory) – pojištění smrti následkem úrazu a invalidity třetího stupně následkem úrazu) měsíční úhradu 
za pojištění ve výši , a to na bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví Smlouvy. Tato měsíční úhrada za Pojištění 
tvoří součást všech Splátek dle uzavírané Smlouvy a je tedy splatná ve lhůtách splatnosti těchto Splátek, tak jak je uvedeno ve Smlouvě. 
V případě, že dojde k zániku Pojištění před sjednanou dobou trvání úvěru (například v důsledku prodlení Klienta s úhradou Splátky, tak jak 
je blíže popsáno ve Zvláštních pojistných podmínkách pro skupinové pojištění schopnosti splácet úvěry vztahujících se k Pojistné 
smlouvě, v důsledku předčasného splacení úvěru či zesplatnění úvěru), je Klient povinen uhradit Poskytovateli sjednané úhrady za 
Pojištění obsažené ve všech Splátkách, u kterých Poslední den splatnosti Splátky nastal přede dnem zániku Pojištění, a dále v plné výši 
také měsíční úhradu za Pojištění obsaženou ve Splátce, u které platí, že den zániku Pojištění nastal v průběhu Lhůty splatnosti dané 
Splátky.
2.2. Spoluúčastník je povinen hradit úhradu za Pojištění společně a nerozdílně s Klientem.
2.3. Ve Splátkovém kalendáři, který je zasílán společně s Oznámením o schválení úvěru, je uvedeno rozdělení každé Splátky na jistinu 
úvěru, úrok za poskytnutí úvěru a úhradu za Pojištění. 

3. Pojistné plnění
3.1. Klienti souhlasí s tím, že oprávněnou osobou pro výplatu pojistného plnění z Pojištění je a pojistné plnění obdrží Poskytovatel, který 
vyplacené pojistné plnění použije pro úplné nebo částečné splacení úvěru, k němuž bylo pojištění sjednáno. Poskytovatel bude při použití 
pojistného plnění postupovat dle bodu 4.5. části B) Smlouvy. Pokud výplatou pojistného plnění vznikne na Smlouvě přeplatek, bude s ním 
naloženo dle pravidel sjednaných v bodě 4.3. části B) Smlouvy. 

4. Šetření pojistné události
4.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že po dobu šetření pojistné události Pojišťovnou (dále též jen „Doba šetření pojistné události“), 
nemůže  dojít k zesplatnění úvěru dle bodu 6.3. písm. b) části B) Smlouvy. Doba šetření pojistné události začíná běžet v okamžiku, kdy 
Klient doručí Pojišťovně oznámení o vzniku pojistné události, a končí v okamžiku, kdy Pojišťovna oznámí Poskytovateli způsob vyřízení 
této pojistné události. Po Dobu šetření pojistné události i nadále trvají veškeré povinnosti Klientů  vyplývající ze Smlouvy, zejména řádně 
hradit Splátky dle platného splátkového kalendáře (nedochází tedy k jakémukoli přerušení či stavění sjednaných lhůt splatnosti jednotlivých 
Splátek). Po Dobu šetření pojistné události pouze nemůže dojít k zesplatnění úvěru způsobem  dle bodu 6.3. písm. b) části B) Smlouvy (k 
zesplatnění úvěru podle bodu 6.10. části B) Smlouvy může dojít i v Době šetření pojistné události). Dojde-li ke splnění podmínek 
zesplatnění úvěru dle bodu 6.3. písm. b) části B) Smlouvy v Době šetření pojistné události, a budou-li tyto podmínky trvat i ke dni 
následujícím po skončení Doby šetření pojistné události (tj. Klient bude ke dni následujícím po skončení Doby šetření pojistné události v 
prodlení s úhradou kterékoli Splátky či její části o délce alespoň 65 dnů), dochází k zesplatnění úvěru dle bodu 6.3. písm. b) části B) 
Smlouvy ke dni následujícím po skončení Doby šetření pojistné události. Po skončení Doby šetření pojistné události již dále může  dojít k 
zesplatnění úvěru dle bodu 6.3. písm. b) části B) Smlouvy, tak jak je sjednáno ve Smlouvě. 

Místo a datum podpisu Přílohy č. 1: 

V dne Klient:............................................................... 

   Spoluúčastník:..................................................................

Tuto Přílohu č. 1 převzal Poskytovatel zastoupen n a základě plné moci Zprostředkovatelem úvěru: 

V                    dne 

    Zprostředkovatel  úvěru:................................................................... 

(Zprostředkovatel úvěru svým podpisem potvrzuje převzetí této Přílohy č. 1 pouze u Smlouvy, která je uzavírána v listinné podobě, nikoli 
tedy u Smlouvy uzavírané v elektronické podobě a podepisované biometrickými podpisy) 

Přílohu č. 1 s neúplnými nebo nečitelnými údaji nelze akceptovat! Poskytovatel nevybírá za sepsání Přílohy č. 1 žádné poplatky. 
Zprostředkovatel úvěru ani jakýkoli jeho pracovník, není oprávněn od Klientů přijímat žádné finanční plnění za činnosti související se 
Smlouvou a Přílohou č. 1. 

Akceptační doložka: 
Tato Příloha č. 1 byla   ze  strany Poskytovatele akceptována dne  .................................................................

za PROFI CREDIT Czech, a.s. 

Návrh na uzavření Smlouvy o úvěru / Smlouva o úvěru ___________2/2  číslo smlouvy: 
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