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Marketingová akce: Vánoční akce
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 téžjen„PROFI CREDIT“)
připravila pro své klienty Marketingovou akci: Vánoční akce
(dále též jen
„Marketingová akce“).
Na které klienty a smlouvy o úvěru se Marketingová akce vztahuje:
Tato Marketingová akce se vztahuje na všechny smlouvy o úvěru podléhající režimu
zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, které budou na území
České republiky uzavřeny mezi společností PROFI CREDIT (jakožto poskytovatelem úvěru) a
klientem v pozici spotřebitele, jakožto příjemcem úvěru, dále též jen („Smlouva o
úvěru“), v období od 16. 11. 2020
do 31. 12. 2020
(dále též jen „Doba trvání
Marketingová akce“). Za den uzavření Smlouvy o úvěru se pro tento účel považuje
den, kdy došlo k podpisu Smlouvy o úvěru ze strany klienta (příjemce úvěru), pokud
následně došlo k podpisu Smlouvy o úvěru i ze strany společnosti PROFI CREDIT.
Tato Marketingová akce se však nevztahuje na úvěry poskytované společností PROFI
CREDIT spotřebitelům na základě smluv o úvěru uzavíraných na dálku pod obchodním
označením „Razdvapůjčka.cz“.
Obsah Marketingové akce:
Pokud Marketingovou akci využijete, dojde u Vaší Smlouvy o úvěru k ponížení
prvních dvou Splátek dle splátkového kalendáře, a to na jednu polovinu jejich
původní celkové výše uvedené ve Smlouvě o úvěru bylo-li
(
vouvislosti
s
s danou Smlouvou
o úvěru sjednáno Pojištění schopnosti splácet úvěru, za které je hrazena měsíční úhrada za
toto pojištění zahrnutá do sjednaných Splátek (dále též jen „Pojištění“), tak při využití
Marketingové akce zároveň platí, že sjednaná měsíční úhrada za toto Pojištění zahrnutá
v prvních dvou Splátkách se snižuje na jednu polovinu její původní výše).
Ostatní Splátky dle Smlouvy o úvěru zůstávají při využití Marketingové akce nezměněny (v
případě sjednání Pojištění tak zůstává nezměněna i výše úhrady za Pojištění zahrnutá do
těchto Splátek).
Při využití Marketingové akce zároveň dojde k tomu, že oproti původnímu splátkovému kalendáři
budete povinen(a) uhradit oproti původnímu splátkovému kalendáři jednu Splátku navíc, a
to v kalendářním měsíci bezprostředně následujícím po skončení původního splátkového
kalendáře (tuto poslední novou Splátku budete povinen(a) uhradit k totožnému dni v daném
kalendářním měsíci, jako ostatní Splátky dle splátkového kalendáře). Výše této nové Splátky
bude rovna výši ostatních Splátek dle uzavřené Smlouvy (vyjma prvních dvou Splátek, které
jsou při využití Marketingové akce poníženy na polovinu), tedy výši Splátky uvedené ve
Smlouvě o úvěru.
Bylo-li v souvislosti se Smlouvou o úvěru sjednáno Pojištění, bude i tato poslední nová
Splátka v sobě zahrnovat měsíční úhradu za toto Pojištění, a to v původní výši sjednané ve
Smlouvě o úvěru. I po využití Marketingové akce bude platit, že úvěr se splácí anuitními
Splátkami a že v každé Splátce je zahrnuta platba jistiny úvěru a platba úroku za poskytnutí
úvěru. Úrok zahrnutý do každé Splátky odpovídá úroku přirostlému k jistině úvěru k
Poslednímu dni splatnosti dané Splátky. Postupně se tak mění poměr mezi splátkou jistiny a
úroku. Bylo-li sjednáno Pojištění, Splátka v sobě zahrnuje i sjednanou měsíční úhradu za
Pojištění. Celková výše úvěru a Celková částka splatná klientem uvedené ve
Smlouvě o úvěru zůstávají při využití Marketingové akce nezměněny.
Doba trvání úvěru se při využití Marketingové akce prodlužuje o jeden měsíc. Při
využití Marketingové akce dojde oproti údajům uvedeným ve Smlouvě o úvěru k ponížení
zápůjční úrokové sazby úvěru a roční procentní sazby nákladů (RPSN) na úvěru.
Při využití Marketingové akce společnost PROFI CREDIT klienta informuje o této nové výši
zápůjční úrokové sazby a RPSN na úvěr a zároveň mu zašle splátkový kalendář ke Smlouvě
o úvěru, který bude odpovídat parametrům úvěru s využitím této Marketingová akce.
PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1,
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Jak lze Marketingovou akci využít:
Marketingovou akci jste oprávněn využít, pokud jste jako klient (spotřebitel) podepsal(a)
Smlouvu o úvěru, na kterou se dle shora uvedených podmínek Marketingová akce vztahuje.
Marketingovou akci využijete tak, že podepíšete níže uvedenou žádost o využití
Marketingové akce a tuto předáte společnosti PROFI CREDIT.
V případě, že je Smlouva o úvěru zprostředkovávána Zprostředkovatelem úvěru, je žádost o
využití Marketingové akce třeba předat společnosti PROFI CREDIT prostřednictvím
Zprostředkovatele úvěru uvedenému v dané Smlouvě o úvěru.
Pokud projevíte zájem o využití Marketingové akce u Smlouvy o úvěru uzavírané
prostřednictvím komunikace na dálku (Smlouva o úvěru obsahuje Dodatek č. 1 upravující
tento postup), podepíšete žádost o využití Marketingové akce společně s ostatními částmi
smluvní dokumentace tak, že společnosti PROFI CREDIT zašlete na telefonní číslo
společnosti PROFI CREDIT SMS zprávu, kterou vyjádříte svůj souhlas s těmito dokumenty a
která bude obsahovat Vaše jméno a příjmení a dále jedinečný kód odpovídající variabilnímu
symbolu platby ve výši 1 Kč, která byla společností PROFI CREDIT za tímto účelem zaslána
po posouzení Vaší úvěruschopnosti na Vaše Bankovní spojení uvedené ve Smlouvě o úvěru
(tuto částku ve výši 1 Kč nejste povinen společnosti PROFI CREDIT vracet). V okamžiku
zaslání této SMS zprávy na telefonní číslo PROFI CREDIT se tyto podepisované dokumenty
(včetně žádosti o využití Marketingové akce) považují za převzaté ze strany společnosti
PROFI CREDIT. V SMS zprávě, kterou Vám předtím společnost PROFI CREDIT zašle, bude
výslovně uvedeno, že shora popsaným způsobem podepíšete vedle ostatních částí smluvní
dokumentace i žádost o využití Marketingové akce.
Žádost o využití Marketingové akce je nutné ve všech případech předat společnosti PROFI
CREDIT bezprostředně po podpisu Smlouvy o úvěru z Vaší strany, a to nejpozději v den
podpisu Smlouvy o úvěru Vaší osobou. Po uplynutí této lhůty právo využít Marketingovou
akci zaniká.
Společnost PROFI CREDIT Vám v případě akceptace Smlouvy o úvěru zašle způsobem
uvedeným ve Smlouvě o úvěru Oznámení o schválení úvěru, ve kterém již budou uvedeny
základní parametry úvěru a splátkový kalendář, které budou odpovídat parametrům úvěru s
využitím této Marketingové akce.
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PROFI CREDIT Czech a.s.
Zastoupený pověřeným zaměstnancem: František Kolínský
Žádost klienta o využití Marketingové akce:
Klient (dále též jen „Klient“):
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Klient tímto žádá o využití shora popsané Marketingové akce, a to u Návrhu na
uzavření smlouvy/smlouvy o úvěru č.
podepsané ze strany Klienta dne
.
dne

V

Klient
Tuto žádost klienta o využití Marketingová akce převzal
Zprostředkovatel úvěru:
V

dne

Zprostředkovatel úvěru

Tato žádost o využití Marketingové akce je vyhotovována ve dvou vyhotoveních,
když Klient i Zprostředkovatel úvěru přebírají každý jedno vyhotovení, což svými
shora uvedenými podpisy stvrzují.
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