SMLOUVA O PODNIKATELSKÉ ZÁPŮJČCE PROFIMONEY CZ č. ___

(dále jen „smlouva“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi těmito smluvními stranami:
Název:

PROFI MONEY CZ s.r.o.

Identifikační číslo:

028 71 114

Sídlo:

Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

Zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224848

Jednající:

Srdínková Kamila

Email:

info@okamzitepenize.cz

Telefon:

+420 773 444 899

Bankovní účet č.:

MONETA Money Bank, a. s., číslo účtu: 214375545/0600

na straně jedné jako Zapůjčitel
(dále jen „Zapůjčitel“)
a
Jméno:
Příjmení:
Identifikační číslo:
Rodné číslo:

Sídlem:

,

Doručovací adresa:

,

Bankovní účet č.:
Email:
Telefon:

na straně druhé jako vydlužitel
(dále jen „Klient“)
Zapůjčitel a Klient budou dále pro účely této smlouvy společně označováni jako „Smluvní strany“.
Základní parametry zápůjčky a platební údaje
Výše zápůjčky:
Poplatek za poskytnutí
zápůjčky:
Celkem k zaplacení:
Doba splatnosti (v
měsících):
RPSN:
Bankovní účet
Zapůjčitele:
Variabilní symbol:

Preambule
Klient se obrátil na Zapůjčitele prostřednictvím internetových stránek www.okamzitepenize.cz,
jejichž provozovatelem je Zapůjčitel, kde po seznámení se s podmínkami Zapůjčitelem poskytovaných
podnikatelských zápůjček a související smluvní dokumentace (zejména vzorového znění této
smlouvy) sdělil Zapůjčiteli zájem o uzavření této smlouvy, přičemž za tímto účelem sdělil Zapůjčiteli
částku zápůjčky, o jejíž poskytnutí má zájem, dobu splatnosti takové zápůjčky, a dále pak informace
o své osobě, jak jsou uvedeny výše u označení smluvních stran (zejména své jméno a příjmení,
identifikační číslo a sídlo), a konečně pak informace, na základě nichž Zapůjčitel vážně posoudil
bonitu Klienta. Na základě těchto sdělení Klienta Zapůjčitel vygeneroval konkrétní znění této

smlouvy, které klient závazně potvrdil prostřednictvím formuláře na internetových stránkách
www.okamzitepenize.cz.
Klient úvodem výslovně prohlašuje, že je podnikatelem a se Zapůjčitelem jedná v rámci své
podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání. Klient dále prohlašuje, že důkladně
zvážil svou finanční situaci a své možnosti být vázán touto smlouvou, se kterou se podrobně před
jejím podpisem znovu seznámí, zejména pak opakovaně důsledně zvážil své možnosti při splácení
požadované zápůjčky ve vztahu k případným sankčním poplatkům specifikovaným dále touto
smlouvou, že bude ve vztahu k Zapůjčiteli sdělovat vždy jen úplné a pravdivé údaje a že si je plně
vědom, že tato smlouva je uzavírána na základě prvotního podnětu Klienta, který se v rámci své
podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání obrátil na Zapůjčitele se zájmem uzavřít
smlouvu o zápůjčce.

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tato smlouva zakládá právní vztah mezi Zapůjčitelem a Klientem, kdy Zapůjčitel na základě této
smlouvy Klientovi poskytne v jeho prospěch peněžní zápůjčku v požadované výši, a Klient se zavazuje
poskytnutou peněžní zápůjčku vrátit zpět Zapůjčiteli spolu s poplatkem za poskytnutí zápůjčky,
případně dále i sankčními poplatky, jež jsou smluvními stranami touto smlouvou ujednány pro případ
porušení smluvených povinností.
1.2. Tato smlouva je uzavírána mezi Zapůjčitelem jakožto podnikatelem, jehož hlavním předmětem
činnosti jest poskytování nebo zprostředkování úvěru a zápůjček, a Klientem jakožto podnikatelem
v souvislosti s jeho podnikatelskou činností. Klientem může být podnikající fyzická osoba starší
18 let, která je osobou plně svéprávnou, tedy je způsobilá nabývat pro sebe vlastním právním
jednáním práva a zavazovat se k povinnostem bez jakéhokoliv omezení, která je občanem členského
státu Evropské unie a má na území České republiky sídlo (místo podnikání).
1.3. Vedle této smlouvy se vztahy mezi stranami vzniklé v souvislosti se Smlouvou dále řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (také jen
„občanský zákoník“), upravujícími smluvní typ smlouvy o zápůjčce (§ 2390 a násl.).
1.4. Smluvní strany konstatují, že Klientovi byly před uzavřením této smlouvy o zápůjčce sděleny
všechny potřebné údaje a informace o podmínkách zápůjčky, a to prostřednictvím internetových
stránek Zapůjčitele www.okamzitepenize.cz, jak již bylo předestřeno v preambuli této smlouvy.

2. Předmět smlouvy
2.1. Zapůjčitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne projevu vůle Klienta uzavřít
tuto smlouvu poskytne na bankovní účet Klienta uvedený výše u označení smluvních stran peněžitou
zápůjčku ve výši (slovy: korun českých; také jen „zápůjčka“), a Klient, jakožto vydlužitel, se zavazuje
za podmínek stanovených dále touto smlouvou Zapůjčiteli vrátit poskytnutou zápůjčku spolu se
zaplacením ujednaného poplatku za poskytnutí zápůjčky. Smluvní strany se pak za účelem předejití
jakýmkoli nejasnostem dohodly, že za den poskytnutí zápůjčky bude považován den, ve kterém
Zapůjčitel poukáže klientovi zápůjčku (dále jen „den poskytnutí zápůjčky“).
2.2. Klient se zavazuje, že Zapůjčiteli vrátí poskytnutou zápůjčku spolu se zaplacením ujednaného
poplatku za poskytnutí zápůjčky nejpozději do měsíců ode dne poskytnutí zápůjčky, a to v

pravidelných měsíčních splátkách ve výši splatných vždy k tomu dni v kalendářním měsíci, který se
svým označením shoduje se dnem, ve kterém byla zápůjčka poskytnuta, přičemž první splátka je
splatná v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla zápůjčka poskytnuta (také jen „splatnost
zápůjčky“).

2.3. Klient se zavazuje spolu s vrácením poskytnuté zápůjčky zaplatit Zapůjčiteli poplatek
za poskytnutí zápůjčky (také jen „poplatek za poskytnutí zápůjčky“), který představuje náklady
Zapůjčitele na poskytnutí zápůjčky (fixace peněžních zdrojů, poskytnutí zápůjčky na bankovní účet
Klienta, apod.) a na administraci uzavření této Smlouvy (personální výdaje, provoz internetového
systému, apod.) a který činí při poskytnutí zápůjčky podle čl. 2.1. Smlouvy a při splatnosti zápůjčky
podle čl. 2.2. Smlouvy celkem
2.4. V souhrnu je pak Klient povinen zaplatit Zapůjčiteli částku odpovídající součtu poskytnuté
zápůjčky podle čl. 2.1. Smlouvy a poplatku za poskytnutí zápůjčky podle čl. 2.3. Smlouvy, tedy
celkem částku , a to v pravidelných měsíčních splátkách ve výši splatných vždy k tomu dni
v kalendářním měsíci, který se svým označením shoduje se dnem, ve kterém byla zápůjčka
poskytnuta, přičemž první splátka je splatná v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla
zápůjčka poskytnuta (také jen „splátka“), na bankovní účet Zapůjčitele uvedený výše u označení
smluvních stran.
2.5. Roční průměrná sazba nákladů (RPSN) tak v případě této smlouvy ve smyslu parametrů závazků
Klienta definovaných v čl. 2.1. až 2.4. Smlouvy činí . Klient prohlašuje, že s výše uvedenými
ujednáními, tedy zejména co do výše poplatku za poskytnutí zápůjčky, bezvýhradně souhlasí, takto
ujednané závazky považuje za přiměřené a odpovídající dobrým mravům, přičemž znovu důkladně
zvážil své možnosti při budoucím plnění takových závazků.

3. Platby a prodlení s platbou
3.1. Klient je povinen hradit veškeré platby, ke kterým je vůči Zapůjčiteli zavázán, na bankovní účet
Zapůjčitele uvedený výše u označení smluvních stran (také jen „bankovní účet Zapůjčitele“), a to pod
variabilním symbolem uvedeným na titulní straně této smlouvy v části základních parametrů
zápůjčky a platebních údajů. Neuvede-li Klient při provádění úhrady správně platební údaje, a nelzeli tak platbu identifikovat, Klient je v prodlení s platbou. Platba se považuje za provedenou k datu
připsání částky na bankovní účet Zapůjčitele. Připadne-li datum splatnosti některé z plateb na den
pracovního klidu v České republice (sobota, neděle, svátek), považuje se za datum splatnosti
příslušné platby první pracovní den následující po dni pracovního klidu, na který připadá datum
splatnosti platby.
3.2. Klient je oprávněn ke splacení svých závazků před datem splatnosti tak, že uhradí na bankovní
účet Zapůjčitele součet částek, jež odpovídají poskytnuté zápůjčky a poplatku za poskytnutí
zápůjčky, jakož i případně existující smluvní pokuty, pokud na ně Zapůjčiteli vznikl nárok.
3.3. Platby od Klienta se započítávají na pohledávku Zapůjčitele v následujícím pořadí: Smluvní
pokuty, úroky z prodlení, poplatek za poskytnutí zápůjčky, jistina zápůjčky.

3.4. Pro případ prodlení Klienta s úhradou byť i části jediné splátky ve smyslu čl. 2.4. Smlouvy
vzniká Zapůjčiteli vůči Klientovi nárok na úhradu smluvní pokuty:
- ve výši , bude-li Klient v prodlení delším než den (nárok vznikne . dnem prodlení), a dále

- ve výši , bude-li Klient v prodlení delším než dnů (nárok vznikne . dnem prodlení), a to nad rámec
smluvních pokut za prodlení delší než den a dnů, a dále
- ve výši , bude-li Klient v prodlení delším než dnů (nárok vznikne . dnem prodlení ), a to nad rámec
smluvních pokut za prodlení delší než den, dnů a dnů.
- ve výši , bude-li Klient v prodlení delším než dny (nárok vznikne . dnem prodlení), a to nad rámec
smluvních pokut za prodlení delší než dny, dnů, dnů a .
3.5. Smluvní pokuty podle čl. 3.4. Smlouvy jsou splatné dnem následujícím po dni, kdy Zapůjčiteli
na tuto smluvní pokutu vznikl nárok, přičemž Klient se zavazuje, že takovou smluvní pokutu
v souladu s touto Smlouvou uhradí, aniž by k tomu musel být Zapůjčitelem vyzýván. Příkladmo pak
Smluvní strany uvádějí, že pro případ, že by Zapůjčiteli vznikl nárok na všechny čtyři smluvní pokuty
podle čl. 3.4. Smlouvy, stávají se takové smluvní pokuty splatnými postupně , , a dnem prodlení.
3.6. V případě, že se Klient dostane do prodlení s platbou byť i části byť i jediné splátky delším než 1
dnů, Klient tím ztrácí výhodu splátek, a veškeré i dosud nesplatné závazky Klienta vůči Zapůjčiteli
(tedy zejména celá jistina poskytnuté zápůjčky a poplatek za poskytnutí zápůjčky) se stávají bez
dalšího okamžitě splatnými, tedy splatnost nastává 1. dnem prodlení s úhradou byť i části byť i jediné
splátky.

3.7. Pro případ, že Klient podá insolvenční návrh proti své osobě nebo že proti Klientovi podá
insolvenční návrh třetí osoba, platí, že Klient ztrácí výhodu splátek a veškeré dosud nesplatné
závazky Klienta vůči Zapůjčiteli se stávají splatnými nejpozději dnem následujícím po dni, ve kterém
nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.
3.8. Pro případ, že dojde k zesplatnění závazků Klienta podle čl. 3.6. nebo 3.7. této smlouvy, veškeré
dosavadní závazky Klienta se stávají novou jistinou pohledávky (dále jen „Dlužnou částkou po
zesplatnění“), kterou bude Zapůjčitel za Klientem nadále vést jako pohledávku z titulu poskytnuté
zápůjčky. Dlužná částka po zesplatnění tak bude tvořena součtem doposud neuhrazené části jistiny
zápůjčky, poplatkem za poskytnutí zápůjčky, a smluvními pokutami, přičemž za datum splatnosti
Dlužné částky po zesplatnění bude považován datum splatnosti vyplývající z čl. 3.6., resp. 3.7. této
smlouvy. Pokud Klient neuhradí Zapůjčiteli neprodleně Dlužnou částku po zesplatnění, vzniká
Zapůjčiteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,25 % denně z Dlužné částky po zesplatnění jdoucích za každý den prodlení Klienta s její úhradou až
do úplného zaplacení, a dále vedle toho vznikne Věřiteli nárok na zaplacení jednorázové smluvní
pokuty, jejíž výše odpovídá 25% z Dlužné částky po zesplatnění, bude-li Klient v prodlení s úhradou
Dlužné částky po zesplatnění déle než 5 dnů, tj. Klient je povinen zaplatit Věřiteli smluvní pokutu
odpovídající svou výší 25% z Dlužné částky po zesplatnění šestým dnem prodlení, aniž by k zaplacení
této smluvní pokuty musel být Věřitelem vyzván.
3.9. Pro případ, že dojde k aplikaci čl. 3.7. této Smlouvy, Klient výslovně souhlasí s tím, aby
Zapůjčitel vyrozuměl příslušný insolvenční soud, jenž se bude zabývat předmětným insolvenčním
návrhem, o tom, že podaným insolvenčním návrhem, pokud je navrhováno povolení oddlužení,
je sledován nepoctivý záměr, a tedy takové řešení úpadku není možné schválit, když navíc i závazek
Klienta dle této smlouvy je závazkem z podnikání. Klient současně bere na vědomí, že v takovém
případě se Zapůjčitel obrátí i na příslušné orgány činné v trestním řízení, aby bylo prověřeno, zda
prohlášení uvedená Klientem v této Smlouvě v souvislosti s podaným insolvenčním návrhem
nenaplňují znaky některé ze skutkových podstat trestného činu, jak jsou definovány trestním
zákoníkem.
3.10. Klient se rovněž zavazuje zaplatit Zapůjčiteli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním

dlužné pohledávky z titulu této smlouvy. Nachází-li se Klient v prodlení delším než dní s jakoukoli
platbou, Zapůjčitel je oprávněn předat vymáhání dlužné pohledávky z titulu této smlouvy společnosti
COLLECT PARTNER s.r.o., IČ 290 52 149, se sídlem Na Florenci 1689/9, 110 00 Praha 1, vedené
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 224848 (dále jen „inkasní agentura“).
V případě předání věci k mimosoudnímu vymáhání pohledávky inkasní agentuře Klient výslovně
souhlasí s tím, že uhradí náklady Zapůjčitele na takové vymáhání pohledávky v celkové výši 9.845,Kč, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k takové úhradě bude vyzván.

4. Ostatní prohlášení a ujednání
4.1. Smluvní strany nejsou odpovědné za neplnění svých povinností, jestliže takové neplnění je mimo
kontrolu příslušné strany a bylo způsobeno okolnostmi představujícími vyšší moc. Smluvní strana
není odpovědná za neplnění závazků v důsledku okolností, které byly způsobeny vyšší mocí, za
podmínky, že tato smluvní strana vynaložila veškeré úsilí, aby takové situaci zabránila, a plnění
závazku musí pokračovat, jakmile okolnosti vyšší moci odpadnou.
4.2. Zapůjčitel nenese odpovědnost za jakékoli případné škody, které Klientovi vzniknou v souvislosti
s mimořádným přerušením provozu činnosti Zapůjčitele. Zapůjčitel není odpovědný za způsobení
případné škody Klientovi, jestliže taková ztráta byla zapříčiněna přerušením či poruchou v provozu
komunikačních kanálů.
4.3. Podpisem pod touto Smlouvou dává Klient Zapůjčiteli souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v platném znění, ke zpracování osobních údajů, které budou Klientem
Zapůjčiteli sděleny v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením Smlouvy. Souhlas se
zpracováním osobních údajů poskytnutých Zapůjčiteli je udělen k účelům jednání o uzavření
Smlouvy, za účelem poskytnutí zápůjčky a úkonům souvisejícím s poskytnutím zápůjčky, za účelem
posuzování bonity Klienta, za účelem realizace postupu při vymáhání dlužných částek a dalších
postupů s tím spojených a za účelem šíření obchodních sdělení a nabídek služeb. Souhlas Klienta
zahrnuje zpracování osobních údajů i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě
smluvního vztahu se Zapůjčitelem. Klient uděluje svůj souhlas se zpracováním a předáváním
osobních údajů dobrovolně a má právo ho kdykoli po splacení svých závazků z titulu Smlouvy
odvolat. Klient má právo přístupu k osobním údajům poskytnutých Zapůjčiteli, jakož i právo na jejich
opravu. V případě, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého života Klienta
nebo v rozporu se zákonem, může Klient požádat Zapůjčitele či zpracovatele o vysvětlení nebo žádat,
aby takový stav byl odstraněn (zejména jde o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů). Klient má též právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
4.4. Klient se zavazuje až do úplného splnění všech svých povinností ze Smlouvy neprodleně
informovat Zapůjčitele o jakékoli změně v údajích, které doposud Zapůjčiteli sdělil, což se týká
zejména údajů uvedených u označení smluvních stran této Smlouvy. Pokud takto Klient neučiní, je
odpovědný za všechny případné škody, které z tohoto vzniknou. V tomto směru Klient výslovně
prohlašuje, že pokud nesdělí Zapůjčiteli aktuální (změněné) informace o své osobě, Zapůjčitel je
oprávněn dovolávat se uvedených údajů, aniž by Klient mohl namítat, že se jedná o údaje nesprávné.
4.5. Klient je povinen uhradit veškeré náklady a ztráty vzniklé Zapůjčiteli na základě předložení
nesprávných a nepravdivých informací nebo na základě porušení Smlouvy Klientem.
4.6. Zapůjčitel je oprávněn kdykoli bez souhlasu Klienta převést svá práva vyplývající ze Smlouvy či
jejich část na kteroukoli třetí osobu. Klient není oprávněn bez souhlasu Zapůjčitele převést svá práva
vyplývající ze Smlouvy či jejich část na kteroukoli třetí osobu.

4.7. Klient podpisem pod touto Smlouvou výslovně prohlašuje:
- že se důkladně seznámil se zněním této Smlouvy, jejímu znění plně rozumí, je pro něho
srozumitelná a souhlasí s ní, přičemž obdržel od Zapůjčitele ke Smlouvě náležitého vysvětlení;
- že před tím, než Klient Zapůjčiteli sdělil svůj zájem o poskytnutí zápůjčky, že se seznámil se
vzorovým zněním této Smlouvy a následně i konkrétním zněním této smlouvy
- že souhlasí se zpracováním a dalším nakládáním s osobními údaji jak je blíže uvedeno v čl. 4.3.
Smlouvy, jakož i že uděluje Zapůjčiteli souhlas, aby byl Zapůjčitel oprávněn těchto osobních údajů
využít při další marketingové činnosti;
- že údaje Klientem sdělené Zapůjčiteli jsou správné, úplné a pravdivé, že v době sdělení těchto údajů
není Klient v prodlení s úhradou jakýchkoli peněžních závazků, že není veden v žádném registru jako
dlužník s nesplacenými závazky, že proti němu není v současné době vedeno ani nehrozí žádné
exekuční řízení a že proti němu nebylo doposud zahájeno insolvenční řízení, na základě čehož Klient
odpovídá Zapůjčiteli za škodu vzniklou poskytnutím nepravdivých údajů
- že souhlasí s oprávněním Zapůjčitele ověřit údaje jím sdělené prostřednictvím veřejně
publikovaných rejstříků (zejména živnostenský rejstřík atd.), telefonních operátorů, registrů dlužníků
a dalších institucí, stejně jako oprávnění ověřit dané údaje hovorem na telefon Klienta
- že plně souhlasí s tím, aby mu byla zasílána veškerá oznámení a upozornění týkající se této Smlouvy
prostřednictví telefonu a e-mailu uvedených výše u označení Smluvních stran.

5. Závěrečná ustanovení
5.1. Klient prohlašuje, že se řádně seznámil se zněním této smlouvy, všem obsaženým ustanovením
rozumí a jsou pro něho pochopitelná. Klient rovněž prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou správné a
pravdivé a že k uzavření této smlouvy přistoupil po důkladném zhodnocení Zapůjčitelem nabízených
podmínek poskytnutí Zápůjčky a své vlastní finanční situace.
5.2. Projev vůle Klienta uzavřít tuto smlouvy byl vyjádřen závazným odesláním této smlouvy
prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.okamzitepenize.cz.
5.3. Projev vůle Zapůjčitele uzavřít tuto smlouvy byl vyjádřen poskytnutím zápůjčky Klientovi.
5.4. Tato smlouva je uzavírána prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (internetu) a je
zachycena pro přímé prohlížení, stažení a další reprodukci v nezměněné podobě ve formátu PDF
(Portable Document Format). Klient se současně zavazuje, že elektronické vyhotovení této Smlouvu o
zápůjčce na vlastní náklad vytiskne, opatří svým podpisem, který nechá úředně ověřit a na vlastní
náklad zašle Zapůjčiteli na adresu jeho sídla, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího uzavření. V případě,
že Klient nesplní tuto svou povinnost, zavazuje se zaplatit Zapůjčiteli jednorázovou smluvní pokutu
ve výši 10.000,- Kč.

V Praze, dne

PROFI MONEY CZ s.r.o.,
zapůjčitel
Klient

