
PROHLÁŠENÍ KLIENTŮ 
INFORMACE PRO KLIENTY POSKYTOVANÉ ZPROSTŘEDKOVATELEM ÚVĚRU 

ke Smlouvě o úvěru (dále též jen „Smlouva“), číslo návrhu Smlouvy , která by měla být uzavřena mezi: 

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 

2. Klient (dále též jen „Klient“):
Příjmení:  Jméno:   RČ: 
E-mail:  (dále též jen „E-mailová adresa Klienta“) 

3. Spoluúčastník (dále též jen „Spoluúčastník“):
Příjmení:  Jméno:   RČ: 
E-mail:  (dále též jen „E-mailová adresa Spoluúčastníka“) 

Klient a Spoluúčastník jsou dále společně označováni též pouze jako „Klienti“. Pokud má být Smlouva uzavírána pouze Klientem a Poskytovatelem 
a n koli Spoluúčastníkem, je pojmem „Klienti“ míněn pouze Klient a ustanovení tohoto prohlášení o Spoluúčastníkovi se neuplatní. 

PROHLÁŠENÍ KLIENTŮ 

Každý z Klientů podpisem tohoto dokumentu prohlašuje a potvrzuje, že: 

 se seznámil s veškerými informacemi podle § 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, dále též jen
„ZSÚ“), které jsou trvale přístupné na internetových stránkách Poskytovatele

 Poskytovatel provedl jeho kontrolu ve smyslu zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu, v platném znění, poskytnutý úvěr (bude-li Smlouva uzavřena) bude použit pro osobní potřeby Klienta a bude
splácen z vlastních zdrojů Klientů, a že na výzvu Poskytovatele tyto skutečnosti písemně potvrdí i kdykoli po uzavření Smlouvy (bude-li
Smlouva uzavřena). Při změně účelu použití úvěru nebo při změně ve zdrojích jeho splácení se zavazuje Poskytovatele o této změně
neprodleně písemně informovat. Dále stvrzuje, že úvěr nebude splácen z výnosů z trestné činnosti nebo prostředků z terorismu,
nebude použit na legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a že byl Poskytovatelem poučen o všech právech a
povinnostech, které pro smluvní strany plynou ze zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění.

• se seznámil se zněním dokumentů Informace o zpracování osobních údajů - úplné znění, Informace o zpracování osobních údajů a
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely KLIENTA/SPOLUÚČASTNÍKA a Souhlasy  se zpracováním osobních
údajů KLIENTA/SPOLUÚČASTNÍKA - PŘEHLED, bere na vědomí veškeré informace obsažené v těchto dokumentech a  udělili v nich
označené souhlasy se zpracováním svých osobních údajů

 jeho manžel  (pokud daný z Klientů má uzavřeno manželství) výslovně souhlasí s uzavřením Smlouvy, byl s ní seznámen, a to včetně
veškerých dluhů,  které budou či mohou Klientům podle Smlouvy vznikat (zejména s povinností hradit splátky úvěru, případné smluvní
pokuty, náhradu nákladů, atd.), že s těmito dluhy tento manžel souhlasí a že dále souhlasí s tím, aby veškeré tyto dluhy byly
uspokojovány z jejich společného jmění, a to v celém rozsahu tohoto společného jmění, jakož i z výlučného majetku tohoto manžela).

 si je vědom, jaká je sjednaná výše úroků za úvěr, který má být poskytnut dle Smlouvy, souhlasí s ní, považuje ji za přiměřenou a bere
na vědomí, že se jedná o úvěr od nebankovního subjektu, kdy cena za poskytnutí úvěru od nebankovních subjektů je zpravidla vyšší,
než u bank.

 nemá žádné splatné dluhy vůči jakékoli třetí osobě či státu, pokud v Dohodě o konsolidaci (bude-li smluvními stranami uzavřena)
nebude stanoveno jinak, nebyla proti němu podána jakákoli žaloba a ani si není vědom důvodů, pro které by se tak mohlo stát, není
vůči němu vydán exekuční titul na peněžité plnění, není proti němu vedeno exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí a není
účastníkem dohod či ujednání, jejichž plnění by bylo v rozporu s plněním závazků podle Smlouvy (bude-li Smlouva uzavřena)

 nenachází se v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a o způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), v platném znění, nebyl proti jeho osobě podán insolvenční návrh, ani v posledních třech letech nebyl zamítnut
insolvenční návrh proti jeho osobě pro nedostatek majetku

 veškeré údaje, které z jeho strany budou uvedeny ve Smlouvě, jakož i veškeré informace, které v souvislosti s touto Smlouvou poskytl
či poskytne Poskytovateli, jsou pravdivé a úplné

 Smlouvu neuzavírá v tísni, stavu nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti a je schopen úvěr řádně a včas
splácet

Prohlášení klientů  
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INFORMACE PRO KLIENTY POSKYTOVANÉ ZPROSTŘEDKOVATELEM ÚVĚRU 

Níže uvedený zprostředkovatel úvěru, který má být Klientovi poskytnut dle Smlouvy (bude-li Smlouva uzavřena), tímto Klientům poskytuje v 
souladu s § 93 ZSÚ následující informace: 

1) Kontaktní údaje zprostředkovatele a zastoupeného, údaje o postavení zprostředkovatele:
Zprostředkovatel úvěru: 
Jméno a příjmení / Název:          IČ:  

Doručovací adresa:  
Telefonní číslo:      E-mail:  
Postavení zprostředkovatele úvěru: 
vázaný zástupce zastoupeného, kterým je Poskytovatele úvěru, tj. společnost PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Klimentská 1216/46, 110 
00 Praha 1, IČ: 618 60 069, DIČ: CZ 61860069, zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2892, Adresa pro doručování: nábřeží 
Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice, telefonní číslo:     ,  
Číslo faxu:         , E-mail: proficredit@proficredit.cz, Internetové stránky: www.proficredit.cz 

samostatný zprostředkovatel 
Pokud za zprostředkovatele úvěru v postavení samostatného zprostředkovatele jedná jeho vázaný zástupce, jsou na tomto místě uvedeny údaje 
tohoto vázaného zástupce: 
Jméno a příjmení / Název:                          IČ:  
Doručovací adresa: 
Telefonní číslo:   E-mail: 

Postavení: vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele 
tj.  , se sídlem 
IČ:     , Doručovací adresa: 
Telefonní číslo:   E-mail: 

Klienti svým podpisem tohoto dokumentu potvrzují, že zprostředkovatel úvěru shora uvedené údaje o svém postavení a pokud je zprostředkovatel 
úvěru vázaným zástupcem i shora uvedené údaje o zastoupeném, kterého vázaný zástupce zastupuje, Klientům sdělil již při prvním navázání 
kontaktu s Klienty. 

2) Registr, kde je možno ověřit oprávnění k činnosti zprostředkovatele, registrační číslo, postup ověření registrace zprostředkovatele v
registru 
Zprostředkovatel úvěru (jakož i případný vázaný zástupce zprostředkovatele úvěru v postavení samostatného zprostředkovatele) byl ke dni 
30.11.2016 držitelem živnostenského oprávnění k živnosti Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru a je tak v souladu s § 170 
ZSÚ oprávněn tuto činnosti vykonávat i po nabytí účinnosti ZSÚ (1.12.2016), neboť ve lhůtě 3 měsíců od nabytí účinnosti ZSU byla podána žádost 
o jeho zápis  do registru zprostředkovatelů vedeného Českou národní bankou pod ZSÚ. Zprostředkovatel úvěru (jakož i případný vázaný zástupce
zprostředkovatele úvěru v postavení samostatného zprostředkovatele) je zapsán v seznamu zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů v 
přechodném období vedeném Českou národní bankou.  
Tyto skutečnosti je možné ověřit nahlédnutím do živnostenského rejstříku na internetové stránce www.rzp.cz a dále i u České národní banky, se 
sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz. 

3) Zprostředkovatel úvěru Klientům neposkytuje radu podle pravidel stanovených v ZSÚ.

4) Uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru nelze podle ZSÚ vázat na uzavření jiné smlouvy.

5) Klienti neplatí zprostředkovateli úvěru (a to ani případnému vázanému zástupci zprostředkovatele úvěru v postavení samostatného
zprostředkovatele) v souvislosti se zprostředkováním Smlouvy jakoukoli odměnu. Zprostředkovatel úvěru (jakož i případný vázaný zástupce 
zprostředkovatele úvěru v postavení samostatného zprostředkovatele) nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od Klientů i od 
Poskytovatele či třetí osoby. 

6) Interní mechanismus vyřizování stížností
Klienti jsou oprávněni veškeré stížnosti na postup zprostředkovatele úvěru v postavení vázaného zástupce Poskytovatele, samostatného 
zprostředkovatele či vázaného zástupce samostatného zprostředkovatele zasílat přímo Poskytovateli, a to písemně, faxem, či e-mailem, na 
PROFI CREDIT Czech a.s. 

Je vhodné, aby ve stížnosti byl řádně popsán její důvod a případně k ní byly připojeny i související doklady. Poskytovatel sdělí své stanovisko k 
podané stížnosti a způsob jejího vyřízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byla stížnost Poskytovateli doručena.  

Klienti jsou zároveň oprávněni svoji stížnost na postup zprostředkovatele úvěru zaslat písemně, faxem, či e-mailem přímo danému 
zprostředkovateli úvěru, a to na shora uvedená kontaktní spojení tohoto zprostředkovatele. V případě stížnosti na postup vázaného zástupce 
samostatného zprostředkovatele je možné stížnost zaslat zároveň i danému samostatnému zprostředkovateli na jeho shora uvedenou kontaktní 
adresu. Zprostředkovatel úvěru sdělí své stanovisko k podané stížnosti a způsob jejího vyřízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byla tato stížnost 
doručena. Pokud Klienti nebudou se se způsobem vyřízení stížnosti souhlasit, mohou se shora uvedeným způsobem obrátit se svojí stížností 
přímo na Poskytovatele.  
Prohlášení klientů 
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7) Spory mezi věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného
úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby, mohou být mimosoudně řešeny prostřednictvím finančního arbitra (Finanční arbitr ČR, Praha 1, 
Legerova 1581/69, PSČ: 110 00), a to za podmínek stanovených zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění. Internetová 
adresa Finančního arbitra ČR je www.finarbitr.cz. 

8) Ohledně poskytování a zprostředkovávání spotřebitelských úvěrů je podle ZSÚ příslušným orgánem dohledu Česká národní banka, se sídlem
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz. Kontrolu nad osobami oprávněnými poskytovávat a zprostředkovat spotřebitelský úvěr na základě 
živnostenského oprávnění získaného přede dnem nabytí účinnosti ZSÚ (1.12.2016) vykonává Česká obchodní inspekce, se sídlem ústředního 
inspektorátu na adrese Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2, www.coi.cz, a to do doby, než Česká národní banka rozhodne o udělení oprávnění k 
činnosti podle ZSÚ, nejdéle však do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti ZSÚ. 

Klient svým podpisem stvrzuje (je-li toto prohlášení Klientem činěno v listinné podobě, podepisuje jej Klient vlastnoručním podpisem, je-li toto 
prohlášení Klientem činěno v elektronické podobě, podepisuje jej Klient svým biometrickým podpisem), že v dostatečném časovém předstihu 
před zprostředkováním a uzavřením Smlouvy a před podpisem tohoto prohlášení ze strany Klienta mu bylo poskytnuto a předáno jedno vyhotovení 
tohoto dokumentu (je-li toto prohlášení Klientem činěno v listinné podobě, tak v listinné podobě, a je-li toto prohlášení Klientem činěno v 
elektronické podobě, tak v elektronické podobě na E-mailovou adresu Klienta), že si tento dokument přečetl, plně s ním souhlasí, rozumí mu, 
nechal se Poskytovatelem (zast. shora uvedeným zprostředkovatelem úvěru) informovat o všech skutečnostech potřebných k uzavření Smlouvy 
a že tento dokument byl z jeho strany podepsán dobrovolně, svobodně, vážně, nikoli v tísni a pod nátlakem. 

V dne  Klient: 

…………………………………………………. 

Spoluúčastník svým podpisem stvrzuje (je-li toto prohlášení Spoluúčastníkem činěno v listinné podobě, podepisuje jej Spoluúčastník 
vlastnoručním podpisem, je-li toto prohlášení Spoluúčastníkem činěno v elektronické podobě, podepisuje jej Spoluúčastník svým biometrickým 
podpisem) že v dostatečném časovém předstihu před zprostředkováním a uzavřením Smlouvy a před podpisem tohoto prohlášení ze strany 
Spoluúčastníka mu bylo poskytnuto a předáno jedno vyhotovení tohoto dokumentu (jedná se o vyhotovení tohoto dokumentu, které bylo převzato 
ze strany Klienta a které má na základě dohody s Klientem k dispozici i Spoluúčastník), že si tento dokument přečetl, plně s ním souhlasí, rozumí 
mu, nechal se Poskytovatelem (zast. shora uvedeným zprostředkovatelem úvěru) informovat o všech skutečnostech potřebných k uzavření 
Smlouvy a že tento dokument byl z jeho strany podepsán dobrovolně, svobodně, vážně, nikoli v tísni a pod nátlakem. 

V dne  Spoluúčastník: 

 .………………………………………………. 

Prohlášení klientů  
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