
Číslo návrhu smlouvy / smlouvy (VS):

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, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2892 
Bankovní spojení: KB Pardubice, číslo účtu: 123-1799220227 /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

IČ: 

RČ:
č.p.: 

PSČ:
Kód banky:

    NE 
č.p.:  

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

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

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

(dále též jen „E-mailová adresa Klienta")

PSČ: 

Článek I. 
Předmět Dodatku 

1.1. Klient hodlá podepsat a učinit Poskytovateli Návrh na uzavření smlouvy/Smlouvu o úvěru č. 
(dále též jen „Smlouva“, či „Nabídka“). 
1.2. Klient zároveň žádá, aby Smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tedy nikoli způsobem 
uvedeným v bodě 1 Části B) Smlouvy. Poskytovatel s touto změnou postupu při uzavření Smlouvy souhlasí, a proto smluvní 
strany přistupují k uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě, která tuto změnu upravuje. Smlouva včetně tohoto Dodatku bude 
uzavřena prostřednictvím komunikace na dálku, a to postupem dle bodu 1. Části B ) Smlouvy ve znění tohoto Dodatku.

V návaznosti na popsanou změnu způsobu uzavření Smlouvy dochází dle dohody smluvních stran Smlouvy k následujícím změnám 
Smlouvy: 

Bod 1. Části B) Smlouvy nově zní takto: 

1.Proces uzavření Smlouvy, Podmínky čerpání úvěru a Předpoklady pro výpočet RPSN
1.1. Smlouva je uzavírána na žádost Klienta prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Poskytovatel před uzavřením
Smlouvy provedl posouzení úvěruschopnosti Klienta, který mu v této souvislosti předložil originály platných osobních dokladů,
dokladů o příjmu a další doklady a informace požadované Poskytovatelem nezbytné pro posouzení jeho úvěruschopnosti. Klient
prohlašuje, že všechny takto poskytnuté doklady a informace, jakož i údaje uvedené ve Smlouvě a Dodatku č. 1 k této Smlouvě
(dále též jen „Dodatek“), jsou pravdivé a úplné. Poskytovatel je oprávněn provést ověření těchto informací a dokladů (i u
zaměstnavatele Klienta) a další zjištění, která bude v souvislosti se schválením Nabídky považovat za nezbytná, k čemuž ho
Klient podpisem Smlouvy výslovně zmocňuje.

Dodatek č. 1 k Návrhu smlouvy o úvěru /Smlouvě 
o úvěru č.

(dále též jen „Dodatek“)  
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1.2. Klient podpisem Nabídky a Dodatku potvrzuje, že 

a) bez zbytečného odkladu poté, co Poskytovatel posoudil úvěruschopnost Klienta a s dostatečným předstihem před podpisem 
této Nabídky a Dodatku ze strany Klienta, Poskytovatel poskytl Klientovi předsmluvní informace v podobě předsmluvního 
formuláře podle zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále též jen „ZSÚ“) vztahující se k této Smlouvě 
ve znění Dodatku a tyto předsmluvní informace Poskytovatel Klientovi také náležitě vysvětlil způsobem stanoveným v ZSÚ, aby 
byl Klient schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva o spotřebitelském úvěru odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. 
Vysvětlení zahrnovalo především předsmluvní informace, včetně důsledků prodlení s plněním povinností Klienta z uzavřené 
Smlouvy, a základních informací o jednotlivých produktech nabízených Poskytovatelem a jejich dopadech na Klienta. Bylo-li 
sjednáno Pojištění, vysvětlení zahrnovalo též vysvětlení následků pro Klienta spojených se samostatným ukončením tohoto 
Pojištění. Předsmluvní informace byly ze strany Poskytovatele poskytnuty Klientovi na trvalém nosiči dat, když byly zaslány na E-
mailovou adresu Klienta.

b) v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy mu Poskytovatel předložil tyto dokumenty: 

-nepodepsaný návrh textu této Smlouvy a Dodatku
-je-li sjednáno Pojištění i Přílohu č. 1 Smlouvy a přihlášku do Pojištění dle této Přílohy č. 1
-Prohlášení Klientů, Informace pro klienty poskytované zprostředkovatelem úvěru,
-formulář Hodnocení klienta
-Prohlášení o politické exponovanosti
-v případě, že Klient je politicky exponovanou osobou, Čestné prohlášení politicky exponované osoby
-Souhlasy se zpracováním osobních údajů – Přehled – další souhlasy
Veškeré tyto nepodepsané dokumenty byly Klientovi předloženy v elektronické podobě dodáním na E-mailovou adresu Klienta a 
byly do nich vyplněny údaje, které Klient Poskytovateli sdělil v souvislosti se svojí žádostí o poskytnutí úvěru. Podpisem těchto 
dokumentů Klient prohlašuje, že v předložených dokumentech zkontroloval všechny rozhodné údaje, bez výhrad s nimi souhlasí 
a potvrzuje, že veškeré údaje v nich uvedené jsou správné a úplné.

Klient podepíše 
- Nabídku (a zároveň tedy Smlouvu)
- Dodatek
- je-li sjednáno Pojištění, Přílohu č. 1 Nabídky a přihlášku do Pojištění dle této Přílohy č. 1 Nabídky
- Prohlášení Klientů, Informace pro klienty poskytované zprostředkovatelem úvěru,
- formulář Hodnocení klienta
- Prohlášení o politické exponovanosti
- v případě, že Klient je politicky exponovanou osobou, Čestné prohlášení politicky exponované osoby
- Souhlasy se zpracováním osobních údajů – Přehled – další souhlasy

tak, že Poskytovateli zašle na telefonní číslo Poskytovatele      SMS zprávu, kterou vyjádří svůj 
souhlas s těmito dokumenty a která bude obsahovat jméno a příjmení Klienta a dále jedinečný kód odpovídající 
variabilnímu symbolu platby ve výši 1 Kč, která byla Poskytovatelem za tímto účelem zaslána po posouzení 
úvěruschopnosti Klienta na Bankovní spojení Klienta (tuto částku ve výši 1 Kč není Klient povinen Poskytovateli 
vracet). V okamžiku zaslání této SMS zprávy na telefonní číslo Poskytovatele se tyto podepisované dokumenty 
považují za převzaté ze strany Poskytovatele.   

Nabídka včetně Dodatku (a je-li sjednáno Pojištění včetně Přílohy č. 1 k Nabídce) se považuje za učiněnou v okamžiku 
jejich shora uvedeného podpisu ze strany Klienta. Tímto dochází ze strany Klienta k učinění závazné Nabídky na 
uzavření Smlouvy včetně Dodatku (a je-li sjednáno Pojištění včetně Přílohy č. 1 k Nabídce). Podpis Nabídky 
(včetně Dodatku) ze strany Klienta představuje zároveň žádost Klienta o čerpání úvěru o celkové výši úvěru. 
Poskytovatel přitom není povinen Nabídku akceptovat. 

Ustanovení o způsobu podepisování shora uvedených dokumentů ze strany Klienta uvedená v těchto dokumentech se tedy 
neuplatní a tyto dokumenty budou Klientem podepisovány způsobem uvedeným v bodě 1 Části B) Smlouvy ve znění Dodatku.  

1.3. Po předložení Nabídky (včetně Dodatku) provede Poskytovatel posouzení správnosti a úplnosti údajů v ní uvedených a 
dalších informací, které mu byly v souvislosti s ní sděleny. Pokud po tomto posouzení dospěje k závěru, že Nabídku včetně 
Dodatku je možné akceptovat, Nabídku včetně Dodatku (a je-li sjednáno Pojištění včetně Přílohy č. 1 Nabídky) akceptuje a 
úvěr se Základními parametry úvěru poskytne. Schválení úvěru oznámí Klientovi písemným oznámením (dále též jen 
„Oznámení o schválení úvěru“), jehož součástí bude i oznámení o Základních parametrech úvěru (včetně údaje o přesné 
výši RPSN úvěru), platný splátkový kalendář a jedno vyhotovení Smlouvy včetně Dodatku (a je-li sjednáno Pojištění 
včetně Přílohy č. 1 Smlouvy) s potvrzenou akceptační doložkou Poskytovatele. Oznámení o schválení úvěru včetně všech 
dalších dokumentů uvedených v předchozí větě je zasíláno na E-mailovou adresu Klienta. Smlouva ve znění Dodatku je 
uzavřena v okamžiku doručení Oznámení o schválení úvěru Klientovi. Má se přitom za to, že Oznámení o schválení úvěru 
doručované na E-mailovou adresu Klienta je do e-mailové schránky adresáta dodáno, a tedy doručeno adresátovi nejpozději 
třetí den po odeslání.  
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1.4. V případě akceptace Nabídky Poskytovatel poskytne Klientovi sjednaný úvěr. Způsob poskytnutí úvěru je popsán v bodě 
1.5.části B) této Smlouvy.
1.5. V případě akceptace Nabídky dá Poskytovatel příkaz k bezhotovostnímu převodu prostředků odpovídajících sjednané 
celkové výši úvěru (dále též jen „Prostředky“) na Bankovní spojení Klienta uvedené v záhlaví Smlouvy v rámci identifikace 
Klienta. K odeslání Prostředků přitom dojde v případě akceptace Nabídky nejdříve ve lhůtě 3 pracovních dnů před odesláním 
Oznámení o schválení úvěru Klientovi a nejpozději v den tohoto odeslání Oznámení schválení úvěru Klientovi, s čímž Klient 
výslovně souhlasí (Klient tedy výslovně souhlasí s tím, že úvěr takto může být Klientovi poskytnut i před uzavřením Smlouvy, 
když smluvní strany se dohodly, že takto poskytnutý úvěr bude považován za úvěr poskytnutý na základě této Smlouvy). Den 
tohoto odeslání Prostředků je pro účely výpočtu přesné výše RPSN považován za „Den poskytnutí úvěru“ (dále též jen „Den 
poskytnutí úvěru“). Tímto je v plném rozsahu splněna povinnost Poskytovatele poskytnout sjednaný úvěr. 
1.6. Nezašle-li Poskytovatel Klientovi Oznámení o schválení úvěru do 60 dnů ode dne převzetí podepsané Nabídky, či pokud 
mu zašle oznámení o tom, že Nabídka nebyla akceptována, platí, že Nabídka nebyla akceptována a žádný úvěr nebude 
poskytován.
1.7. V základních parametrech úvěru uvedených ve Smlouvě je uvedena předpokládaná výše roční procentní sazby nákladů 
(RPSN) na úvěr. Při jejím stanovení se vychází z těchto předpokladů: mezi dnem vyplacení úvěru a Posledním dnem splatnosti 
první Splátky uplyne právě 30,41666 dnů (tj. 365/12), Poslední den splatnosti každé následující Splátky bude následovat vždy 
po uplynutí každých 30,41666dnů od Posledního dne splatnosti předchozí Splátky, bude poskytnut úvěr se základními 
parametry úvěru uvedenými ve Smlouvě a smluvní strany řádně a včas splní své povinnosti dle Smlouvy. V Oznámení o 
schválení úvěru bude uvedena přesná výše RPSN na úvěr vypočtená na základě znalosti přesného počtu dnů mezi Dnem 
poskytnutí úvěru a Posledním dnem splatnosti první Splátky. Předpokládaná výše RPSN na úvěr ani přesná výše RPSN na 
úvěr v sobě nezahrnují úhradu za Pojištění (bylo-li Pojištění sjednáno).
1.8. V základních parametrech úvěru uvedených ve Smlouvě je uvedena celková částka, kterou má Klient zaplatit. Tato částka 
je vypočtena k datu předpokládaného uzavření Smlouvy, kterým se rozumí 15. den po shora popsaném předání podepsané 
Nabídky Poskytovateli (skutečné datum uzavření se může lišit). Skutečným dnem uzavření Smlouvy je den, kdy bude Klientovi 
doručeno Oznámení o schválení úvěru. 
1.9. Zprostředkovatel úvěru se podílí na zprostředkování úvěru dle Smlouvy pouze v případě, že jsou údaje o Zprostředkovateli 
úvěru vyplněny v záhlaví Smlouvy a tohoto Dodatku. U smlouvy uzavírané prostřednictvím prostředků komunikace na dálku 
Zprostředkovatel úvěru nepotvrzuje svým podpisem převzetí Nabídky, Dodatku ani Přílohy č. 1 k Nabídce (je-li sjednáno 
Pojištění).

Bod 9.4. Části B) Smlouvy nově zní takto: 

9.4. Smlouva je uzavírána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku tak jak je popsáno v bodě 1. části B) Smlouvy ve 
znění Dodatku.  

1.3. Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

1.4. Veškeré změny tohoto Dodatku mohou být činěny pouze dohodou smluvních stran v písemné formě. 

1.5. Dodatek se řídí českým právem. Poskytovatel bude s Klientem komunikovat v českém jazyce. 

1.6. 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. 

1.7. Internetová adresa Finančního arbitra ČR je www.finarbitr.cz. 

1.8. 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. 

1.9. Smluvní strany potvrzují, že Dodatek uzavírají podle své svobodné, pravé a vážné vůle, po zralé úvaze, a nikoliv pod 
nátlakem, v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek, a dále prohlašují, že textu uzavíranému Dodatku rozumí a že se s ním 
před podpisem tohoto Dodatku důkladně seznámily.  

Jméno a příjmení Klienta: 
Datum a podpis Klienta:  

Akceptační doložka: 
Tento Dodatek byl ze strany Poskytovatele akceptován dne 

za PROFI CREDIT Czech, a.s. 
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