PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že Smlouvu o poskytnutí Zápůjčky č. ___ uzavřenou dne mezi Profi Money s.r.o. a mojí
osobou uzavírám svobodně, vážně a neomylně.
Současně prohlašuji, že jsem všem ustanovením Smlouvy č. ___ v celém rozsahu porozuměl a že s
jejich obsahem souhlasím v plném rozsahu.
Dále prohlašuji, že můj podpis smlouvy č. ___ nečiním v tísni, mimořádně tíživé situaci, v rozrušení,
ani pod vlivem jiných nepříznivých okolností.
Dále prohlašuji, že níže uvedené údaje o mém rodním čísle a čísle občanského průkazu jsou správné
a platné a jsem si vědom následků v případě uvedení nepravdivých údajů, nebo v případě zneužití
údajů jiné osoby.
Dále prohlašuji, že mám dostatečné příjmy které mi umožňují splatit zápůjčku nebo úvěr poskytnut
smlouvou č. ___ řádně, včas a za podmínek stanovených touto smlouvou. Můj čistý měsíční příjem
činí ___ Kč, veškeré mé měsíční výdaje jsou ___ Kč, zbylé finanční prostředky, které mohu použít na
úhradu zápůjčky, nebo úvěru jsou ___ Kč. Jsem si vědom/a, že v případě uvedení nepravdivých údajů
se dopouštím neoprávněného jednání a vystavuji se tím možnému postihu a jsem si vědom/a
veškerých následků, které z toho vyplývají.
Dále čestně prohlašuji že zápůjčku nebo úvěr poskytnut smlouvou č. ___ splatím řádně a včas tak jak
stanoví uvedená smlouva a faktury (vyúčtování) vystavené na základě této smlouvy.
Pokud se ukáže, že prohlašuji v tomto prohlášení nepravdivé údaje, zavazuji se k úhradě škody takto
vzniklé, sankční poplatky jako smluvní pokuta, poplatky za vystavení, zpracování a odeslání
Upomínky či Upomínek, poplatky za urgence zaplacení a jiné sankční poplatky ve smyslu smlouvy č.
___ nevyjímaje.
Podpisem tohoto prohlášení uděluji svůj výslovný souhlas s tím aby pro veškerou komunikaci mezi
společností Profi Money CZ s.r.o. a mou osobou byly použity přednostně prostředky elektronické
komunikace a to především emailové adresy tak jako jsou uvedeny ve smlouvě č. ___
Dále prohlašuji, že rozumím sankcím, které mi hrozí v případě že nesplatím zápůjčku včas a
prohlašuji, že případné účtované sankce zaplatím v plné výši.
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