
SMLOUVA O ZÁPŮJČCE



Čl. II.
Základní ujednání

1. Společnost a zákazník tímto uzavírají smlouvu o zápůjčce, na jejímž základě společnost na 
požádání zákazníka tomuto poskytla v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky a 
zákazník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit v dohodnuté lhůtě a zaplatit veškeré 
poplatky a úroky za poskytnutí této zápůjčky.

2. Zákazník prohlašuje, že informace, které společnosti před uzavřením této Smlouvy poskytl a jež 
byly zákazníkem uvedeny v jeho žádosti o poskytnutí zápůjčky, jsou úplné, správné, přesné a 
jsou dostatečné pro posouzení schopnosti zákazníka splatit poskytnutou zápůjčku, že je plně 
způsobilý k právním úkonům a že je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a je schopen vzhledem 
ke svým majetkovým a výdělečným poměrům společnosti splatit celkovou částku v souladu s 
touto Smlouvou. Současně prohlašuje, že neučiní jakékoli úkony, které by mohly mít za následek 
nemožnost splacení celkové dlužné částky společnosti. 

3. Zákazník prohlašuje, že mu byly v dostatečné době před uzavřením této Smlouvy poskytnuty 
veškeré informace o poskytované zápůjčce (důsledcích této zápůjčky pro zákazníka včetně 
důsledků případného prodlení se splácením) tak, aby byl schopen vyhodnotit, zda uzavření 
této Smlouvy a faktické poskytnutí zápůjčky je úměrné jeho finanční situaci. Zákazník současně 
výslovně potvrzuje, že mu byla tato Smlouva o zápůjčce včetně Smluvních podmínek a 
rovněž Standardní informace o spotřebitelském úvěru předloženy společností s dostatečným 
předstihem před jejím uzavřením. Zákazník podpisem této Smlouvy potvrzuje, že si je vědom 
všech rizik s ní a zápůjčkou spojených, že jim porozuměl a že vzájemná plnění z této Smlouvy 
nepovažuje za plnění v hrubém nepoměru.   

4. Zákazník je povinen společnost informovat o změně skutečností týkajících se jeho osoby 
uvedených v této Smlouvě, např. o jakékoliv nepříznivé změně ve své finanční situaci, změně 
osobních údajů (o adrese místa skutečného pobytu zákazníka, a to ať by se jednalo o změnu 
byť i přechodnou či krátkodobou), jakož i veškerých dalších skutečnostech, které by mohly mít 
jakýkoli vliv na poskytnutou zápůjčku či její splácení.

Čl. III.
Vyplacení zápůjčky zákazníkovi a volba režimu splácení, 

možnost volby poskytnutí nadstandardní služby 
1.  V případě zvolení varianty hotovostního inkasa splátek společnost poskytla a vyplatila 

zákazníkovi peněžní prostředky (zápůjčku) uvedené v čl. I. této Smlouvy do vlastních 
rukou zákazníka při podpisu této Smlouvy, což zákazník výslovně stvrzuje svým podpisem 
na konci této Smlouvy.

2. V případě zvolení varianty bezhotovostního inkasa splátek společnost vyplatí zákazníkovi 
peněžní prostředky (zápůjčku) uvedené v čl. I. této Smlouvy na jím uvedený bankovní 

účet nejpozději ve lhůtě do 10 pracovních dnů od schválení žádosti zákazníka o 
poskytnutí zápůjčky ze strany společnosti za současného splnění podmínky zřízení inkasa 
ve prospěch společnosti zákazníkem na svém bankovním účtu uvedeném v záhlaví 
Smlouvy za účelem zajištění úhrad jednotlivých splátek a všech dalších pohledávek na 
celou dobu jejich trvání. 

3. Zákazník se výslovně zavazuje uhradit společnosti dohodnutou celkovou dlužnou částku 
včetně případné odměny za zákazníkem zvolené hotovostní inkaso splátek řádně a včas 
ve stanovených termínech v souladu s touto Smlouvou a jejími Smluvními podmínkami.

4. Zákazník je oprávněn zvolit si režim splácení poskytnuté zápůjčky, a to bezhotovostní 
režim splácení na účet společnosti, který není jakýmkoli způsobem zpoplatněn nebo 
hotovostní režim splácení prostřednictvím osobního inkasa splátek pracovníkem 
společnosti v místě bydliště zákazníka uvedeného v záhlaví této Smlouvy (dále jen 
„hotovostní inkaso splátek“).

5. Hotovostní inkaso splátek je považováno za nadstandardní volitelnou službu 
poskytovanou společností zákazníkovi pouze na základě jeho výslovného požadavku 
uvedeného v této Smlouvě a je zpoplatněno částkou uvedenou v čl. I. této Smlouvy 
(v případě, že si zákazník zvolil hotovostní inkaso splátek). Tato částka odpovídá 
nákladům společnosti spojeným s hotovostním inkasem splátek, tedy osobním výběrem 
jednotlivých splátek v bydlišti zákazníka a dalšími činnostmi s tím spojenými uvedenými 
ve Smluvních podmínkách.

6. Zákazník byl společností před uzavřením této Smlouvy výslovně upozorněn a bere 
plně na vědomí, že je za tuto službu (hotovostní inkaso splátek) v případě jejího zvolení 
povinen společnosti uhradit shora uvedenou odměnu, a to nad rámec poskytnuté 
zápůjčky, administrativního poplatku a dohodnutého úroku.

7. Zákazník výslovně prohlašuje, že si zvolil hotovostní inkaso splátek, které představuje 
volitelnou, nadstandardní a zpoplatněnou službu společnosti poskytovanou zákazníkovi 
pouze na základě jeho svobodného, dobrovolného a výslovného rozhodnutí (platná je 
křížkem označená varianta vybraná zákazníkem):

 
 ANO (tato služba je úplatná, viz. výše)

 NE (v tomto případě je zákazník povinen hradit veškerá plnění na účet společnosti   
vedený u MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 209374505/0600, VS: číslo smlouvy).

 

  podpis zákazníka

Číslo smlouvy:

a
Zákazník (spotřebitel)

jméno a příjmení:                                          

rodné číslo:                                  

bytem:                                         

č. účtu:

tel.:

e-mail:        
                                 
dále jen „zákazník“ nebo „vydlužitel“ (spotřebitel)

uzavírají na základě ustanovení § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru následující Smlouvu o zápůjčce 
(dále jen „Smlouva“). Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Smluvní podmínky Smlouvy o zápůjčce uvedené na zadní straně této Smlouvy (dále jen „Smluvní podmínky“). 

Poskytovatel
společnost: P&P Loan s.r.o.
sídlo: Studentská 342  
 735 81  Bohumín – Nový Bohumín  

dále jen „společnost“ nebo „zapůjčitel“ (poskytovatel)                      

IČ: 294 61 642       
Číslo účtu: 209374505/0600
Tel.: +420 773 303 031    
E-mail:            kancelar@pploan.cz

Smlouva o zápůjčce 

Čl. I.

Společnost touto Smlouvou poskytuje zákazníkovi peněžitou zápůjčku ve výši částky:

Zákazník se zavazuje zaplatit společnosti v souvislosti s touto zápůjčkou úrok v částce:

Zákazník se zavazuje zaplatit společnosti v souvislosti s touto zápůjčkou administrativní poplatek v částce:

Zákazník se v případě, že si zvolil hotovostní inkaso jednotlivých splátek, zavazuje zaplatit společnosti v souvislosti s touto zápůjčkou odměnu za poskytnutí 
této nadstandardní volitelné služby ze strany společnosti v částce:

Celková dlužná částka, kterou je zákazník na základě této Smlouvy povinen zaplatit společnosti bez odměny za případné hotovostní inkaso splátek zvolené na základě 
svobodného rozhodnutí zákazníka (zápůjčka + administrativní poplatek + úrok), činí:

Celková dlužná částka, kterou je zákazník na základě této Smlouvy povinen zaplatit společnosti včetně odměny za hotovostní inkaso splátek, 
bylo-li zákazníkem na základě jeho svobodného rozhodnutí zvoleno (zápůjčka + administrativní poplatek + úrok + odměna za hotovostní inkaso), činí:

Výše RPSN u sjednané zápůjčky činí:                                         Výše zápůjční úrokové sazby u sjednané zápůjčky činí:

Zákazník splatí společnosti celkovou částku způsobem dle vlastního výběru v hotovosti (v souladu s čl. III. této smlouvy je hotovostní inkaso zápůjčky volitelnou nadstandardní službou společnosti 
poskytovanou zákazníkovi pouze na základě jeho svobodného a dobrovolného rozhodnutí s tím, že zákazník si je plně vědom, že je za tuto službu v případě jejího zvolení povinen společnosti uhradit nad 
rámec poskytnuté zápůjčky, administrativního poplatku a dohodnutého úroku také dohodnutou odměnu, nebo na účet společnosti.

 v pravidelných týdenních splátkách po ............................ ,- Kč, kdy 1. splátka bude splatná nejpozději sedmý den od uzavření této Smlouvy a následující splátky budou splatné v pravidelných týdenních 
(sedmidenních) intervalech od stanoveného termínu řádné úhrady první splátky.

 v pravidelných měsíčních splátkách po ............................ ,- Kč, kdy 1. splátka bude splatná nejpozději 30. den od uzavření této Smlouvy a následující splátky budou splatné v pravidelných měsíčních 
intervalech od stanoveného termínu řádné úhrady první splátky.

Poslední splátka bude ve výši ............................ ,- Kč. Celkem tedy zákazník uhradí společnosti  ............................ splátek. Splátka se pokládá za uhrazenou řádně a včas, je-li již v den splatnosti v dispozici společnosti. 



Čl. IV.
Další ujednání

1. Výše administrativního poplatku za poskytnutí zápůjčky je stanovena s ohledem na 
náklady společnosti související se sjednáním závazku společnosti poskytnout na základě 
žádosti zákazníka tomuto zápůjčku, tj. zejména na náklady související se zpracováním 
a vyhodnocením žádosti, vyhotovením, doručením a uzavřením Smlouvy, zajištěním 
peněžních prostředků ze strany společnosti a vyplacením peněžních prostředků 
zákazníkovi, včetně případných benefitů poskytnutých zákazníkovi uvedených ve 
Smluvních podmínkách.

2. Závazky zákazníka z této Smlouvy mohou být zajištěny notářským zápisem.
3. Výběr způsobu realizace vymožení případných pohledávek společnosti za zákazníkem, 

jakož i výběr případného zákonem povoleného zajišťovacího institutu, který bude k 
vymožení takové pohledávky použit, náleží společnosti.

4. Nesplní-li či poruší-li zákazník jakékoli povinnosti dle této Smlouvy či Smluvních 
podmínek této Smlouvy, zejména poskytne-li společnosti v rozporu s čl. II. bodem 
2. této Smlouvy nesprávné nebo neúplné údaje, nesplní-li zákazník své informační 
povinnosti dle čl. II. bodu 4. této Smlouvy nebo zákazník poruší režim splácení – tzn. 
poruší povinnost hradit pravidelně stanovené splátky v řádném termínu splatnosti dle 
Čl. I. této Smlouvy, je společnosti povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 420,- Kč, a to za 
každé takové nesplnění či porušení ustanovení této smlouvy či za každé porušení režimu 
splácení u kterékoli jednotlivé splátky poskytnuté zápůjčky. Povinnost zákazníka zaplatit 
společnosti smluvní pokutu může společnost zákazníkovi prominout, a to i částečně.

5. V případě prodlení zákazníka s úhradou dohodnuté splátky si smluvní strany sjednávají 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky. Pro případ zesplatnění celého 
nároku společnosti vůči dlužníkovi, bude stanovená smluvní pokuta uplatňována ze 
zákazníkem neuhrazené zbývající části dlužné částky představující zápůjčku, jež mu byla 
společností dle této Smlouvy poskytnuta, včetně úroku, administrativního poplatku a 
případné odměny za hotovostní inkaso splátek. Povinnost zákazníka zaplatit společnosti 
smluvní pokutu může společnost zákazníkovi prominout, a to i částečně. V případě, že 
společnost vůči zákazníkovi do okamžiku zesplatnění celého závazku neuplatní smluvní 
pokutu toliko ve výši 0,1 % denně z dlužné částky a rozhodne se uplatnit i další smluvní 
pokuty dle této Smlouvy, nepřekročí souhrn smluvních pokut uplatněných společností 
vůči zákazníkovi do okamžiku, kdy se zápůjčka stane v důsledku prodlení zákazníka 
splatnou, v kalendářním roce, v němž nebo v jehož části byl zákazník v prodlení s 
plněním své povinnosti peněžité povahy částku nižší než 3.000,- Kč a současně výše 
jednotlivých smluvních pokut zahrnutých v tomto souhrnu uplatněných ve vztahu k 
prodlení s každou jednotlivou splátkou zápůjčky nepřekročí částku ve výši 500,- Kč.

6. Pro případ prodlení zákazníka s vrácením zápůjčky se zákazník zavazuje zaplatit 
společnosti úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši. Zákazník a společnost se v 
souladu s ustanovením § 1806 občanského zákoníku výslovně dohodli, že zákazník je v 
takovémto případě povinen společnosti uhradit i úrok z prodlení z ujednaného úroku 
zápůjčky. Společnost je oprávněna úrok z prodlení zákazníkovi prominout, a to zcela 
nebo částečně. 

7. Těmito ujednáními týkajícími se smluvních pokut a zákonného úroku z prodlení 
není dotčeno právo společnosti požadovat po zákazníkovi uhrazení dlužné 
částky představující zápůjčku, jež mu byla společností poskytnuta, včetně úroku, 
administrativního poplatku a případné odměny za hotovostní inkaso splátek, jak bylo 
touto Smlouvou sjednáno.

8. Postup společnosti při prodlení zákazníka s plněním závazků vyplývajících z této 
Smlouvy se řídí ust. § 122 a § 124 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

9. Společnost a zákazník se u zápůjček s týdenním režimem splácení dohodli, že v případě, 
kdy souhrnná výše týdenních splátek celkové dlužné částky, s nimiž je zákazník v 
prodlení, dosáhne dvanáctinásobku první týdenní splátky, je společnost oprávněna 
zesplatnit celou zbývající dlužnou částku, kdy tato celá dlužná částka se stane splatnou 
uplynutím sedmého kalendářního dne ode dne odeslání oznámení o zesplatnění 
závazku a výzvy k úhradě celé zbývající dlužné částky ze strany společnosti k rukám 
zákazníka prostřednictvím emailové korespondence či prostřednictvím poštovní zásilky.

10. Společnost a zákazník se u zápůjček s měsíčním režimem splácení dohodli, že v případě, 
kdy souhrnná výše měsíčních splátek celkové dlužné částky, s nimiž je zákazník v 
prodlení, dosáhne trojnásobku první měsíční splátky, je společnost oprávněna zesplatnit 
celou zbývající dlužnou částku, kdy tato celá dlužná částka se stane splatnou uplynutím 
sedmého kalendářního dne ode dne odeslání oznámení o zesplatnění závazku a 
výzvy k úhradě celé zbývající dlužné částky ze strany společnosti k rukám zákazníka 
prostřednictvím emailové korespondence či prostřednictvím poštovní zásilky.

11. Zákazník je oprávněn splatit společnosti celkovou dlužnou částku zápůjčky včetně 
veškerých poplatků s tím souvisejících (úrok ze zápůjčky, administrativní poplatek, atd.) a 
včetně případné odměny za hotovostní inkaso splátek kdykoli před termínem splatnosti. 

V případě předčasného úplného splacení celkové částky má zákazník nárok na snížení 
plateb se zápůjčkou souvisejících, a to způsobem uvedeným ve Smluvních podmínkách v 
souladu s ustanovením § 117 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

12. Pro  případ úplného splnění dluhu včetně všech úroků a případné odměny za hotovostní 
inkaso splátek má společnost povinnost vystavit zákazníkovi kvitanci dle § 1949 a násl. 
občanského zákoníku jen v případě výslovné žádosti zákazníka.

13. Nezaplatí-li zákazník společnosti příslušnou splátku zápůjčky včetně úroku, 
administrativního poplatku a případné odměny za hotovostní inkaso splátek ve lhůtě či 
ve výši, jak je sjednáno v této Smlouvě nebo nezaplatí-li společnosti celou zbylou částku 
zápůjčky, úroku, administrativního poplatku a případné odměny za hotovostní inkaso 
splátek ve lhůtě či ve výši, jak je sjednáno v této Smlouvě, je společnost oprávněna 
zákazníka písemně vyzvat k zaplacení této splátky nebo celé zbylé částky zápůjčky 
včetně úroku a případné odměny za hotovostní inkaso splátek. Za odeslání každé takové 
jednotlivé výzvy má společnost vůči zákazníkovi nárok na zaplacení částky 250,- Kč a 
zákazník se zavazuje částku 250,- Kč společnosti zaplatit. Tato částka představuje účelně 
vynaložené náklady společnosti, které jí vznikly v souvislosti s prodlením zákazníka. 
Povinnost zákazníka zaplatit společnosti částku 250,- Kč za odeslání výzvy dle tohoto 
odstavce Smlouvy může společnost zákazníkovi prominout, a to i částečně.

14. Zaplatí-li zákazník společnosti na příslušnou splátku zápůjčky včetně úroku a případné 
odměny za hotovostní inkaso splátek částku vyšší, než jak bylo sjednáno touto 
Smlouvou, bude tento přeplatek započítán společností na nejbližší následující další 
splátku zápůjčky v bezprostředně následujícím termínu pro splátku zápůjčky, jak je 
sjednáno v této Smlouvě.

15. Zákazník tímto výslovně určuje a společnost souhlasí, že v případě, že peněžní prostředky 
hrazené zákazníkem nebudou dostačovat k úhradě všech splatných pohledávek 
společnosti vůči zákazníkovi, budou použity na úhradu pohledávek společnosti 
v následujícím pořadí: 1. smluvní pokuty, 2. úroky z prodlení, 3. náklady spojené s 
uplatněním pohledávky, 4. úroky ze zápůjčky, 5. případnou odměnu za hotovostní 
inkaso splátek, 6. případné další poplatky související s poskytnutou zápůjčkou, 7. jistina 
zápůjčky.

16. Společnost a zákazník se v souladu s ustanovením § 630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, dohodli, že jejich vzájemná práva a povinnosti vzniklá na 
základě této smlouvy, a to včetně práv z porušení této smlouvy, se promlčují ve lhůtě 10 
let, počítané ode dne, kdy práva mohla být uplatněna poprvé.

17. Zákazník je oprávněn od této Smlouvy písemně odstoupit v souladu s ust. § 118 
zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a čl. 6 Smluvních podmínek, které jsou 
nedílnou součástí této smlouvy. Zákazník současně výslovně prohlašuje a potvrzuje 
svým níže uvedeným podpisem na této Smlouvě, že byl v dostatečném předstihu před 
uzavřením této smlouvy společností podrobně seznámen se svými právy a informacemi 
vyplývajícími z ust. § 118 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a bylo mu v 
dostatečném předstihu před uzavřením této Smlouvy společností sděleno a vysvětleno 
právo na odstoupení od této Smlouvy, podmínky, lhůta a postupy pro uplatnění tohoto 
práva a byl mu rovněž společností předán i formulář pro odstoupení od Smlouvy 
obsahující veškeré náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem a vyplněné 
vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, které se nachází v této smlouvě 
a Smluvních podmínkách.

Čl. V.
Závěrečná ujednání

1. Zákazník potvrzuje, že si před podpisem tuto Smlouvu včetně Smluvních podmínek přečetl, 
že všem ujednáním a ustanovením porozuměl a je si vědom jejich právních následků.

2. Jakékoli dodatky a změny této smlouvy, celé nebo části, mohou být provedeny pouze 
písemnou dohodou smluvních stran.

3. Zákazník prohlašuje, že tato Smlouva je výrazem jeho svobodné vůle, že byla uzavřena 
svobodně, vážně, nikoli pod hrozbou nebo nátlakem či v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek.

4. Tato smlouva se řídí ustanoveními zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, příp. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby řádného splacení zápůjčky a veškerých 

poplatků a úroků s ní souvisejících, resp. na dobu trvání závazků z ní vyplývajících, tedy v 
případě vzniku nároku společnosti na úhradu smluvní pokuty či jakýchkoli dalších nároků 
společnosti souvisejících s prodlením zákazníka až do jejich úplného uhrazení zákazníkem.

7. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom originálu a jedné kopii s platností originálu, jelikož je 
uzavřena na tzv. „propisovacím formuláři“, kopii Smlouvy obdrží zákazník, originál Smlouvy 
obdrží společnost. Podpisem této Smlouvy potvrzuje zákazník převzetí jednoho vyhotovení 
této Smlouvy.

Vázaný zástupce společnosti 

Samostatný zprostředkovatel

Název/Jméno:

Sídlo/Adresa:

Tel.:

Podpis:

      zde odstřihněte

Oznámení o odstoupení od smlouvy č. ............................................................................... ze dne ................................................

Vyplňte, oddělte a doručte toto oznámení o odstoupení do sídla společnosti P&P Loan s.r.o. na adrese Bohumín – Nový Bohumín, Studentská 342, PSČ: 735 81, za situace, že 
chcete odstoupit od shora uvedené Smlouvy o zápůjčce v souladu s ust. § 118 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a čl. 6 Smluvních podmínek, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy.

Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi mnou a společností P&P Loan s.r.o. dne ........................................

Jméno a příjmení zákazníka: 

Rodné číslo zákazníka:  

Adresa trvalého pobytu zákazníka: 

Datum:        Podpis:  

Jméno/zákazník:

Podpis:

Datum a místo:



Smluvní podmínky smlouvy o zápůjčce (dále jen „Smluvní podmínky“)
sjednané mezi subjekty smlouvy uvedenými na předchozí straně

zákazník

1. Předmětem této Smlouvy je poskytnutí neúčelové zápůjčky s pevně stanovenou zápůjční úrokovou sazbou.
2. Výše RPSN platná u smluv s osobním výběrem splátek (volitelná služba): pro zápůjčky ve výši 6.000 Kč 

– 12.000 Kč se splatností 9 měsíců činí 278,43% – 629,35%; pro zápůjčky ve výši 10.000 Kč – 30.000 Kč se 
splatností 46 týdnů činí 303,31% – 621,86%; pro zápůjčky ve výši 25.000 Kč – 40.000 Kč se splatností 62 
týdnů činí 224,09% – 247,04%.

 Výše RPSN platná u smluv bez osobního výběru splátek (volitelná služba): pro zápůjčky ve výši 10.000 Kč 
– 30.000 Kč se splatností 46 týdnů činí 49,19% - 137,23%; pro zápůjčky ve výši 25.000 Kč – 40.000 Kč se 
splatností 62 týdnů činí 85,38% – 120,31%. 

 RPSN nebude společností nijak upravována po dobu trvání Smlouvy. Výpočet RPSN je založen na předpo-
kladu, že Smlouva bude trvat dohodnutou dobu a že zákazník splní řádně a včas své povinnosti.

3. Zápůjční úroková sazba je stanovena jako pevná ve výši: 21,47% p.a. u zápůjček ve výši 10.000 Kč – 14.000 Kč 
se splatností 46 týdnů; 45,69% p.a. u zápůjček ve výši 15.000 Kč – 19.000 Kč se splatností 46 týdnů; 61,06% 
p.a. u zápůjček ve výši 20.000 Kč – 30.000 Kč se splatností 46 týdnů; 38,41% p.a. u zápůjček ve výši 25.000 
Kč – 29.000 Kč se splatností 62 týdnů; 45,51% p.a. u zápůjček ve výši 30.000 Kč – 34.000 Kč se splatností 62 
týdnů; 55,20% p.a. u zápůjček ve výši 35.000 Kč – 40.000 Kč se splatností 62 týdnů; 56.54% p.a. u zápůjček 
6.000 Kč – 12.000 Kč se splatností 9 měsíců. V případě, že zákazník bude v okamžiku splatnosti poslední 
splátky celkové dlužné splátky v prodlení se zaplacením některé ze splátek nebo neuhradí poslední splátku 
celkové dlužné částky řádně a včas a v důsledku uvedeného dojde k prodloužení doby trvání Smlouvy o 
zápůjčce, nebude v období překračujícím původně stanovenou dobu trvání Smlouvy o zápůjčce jistina 
úročena.

4. V případě předčasného splacení zápůjčky má zákazník právo na poměrné snížení celkových nákladů 
zápůjčky o výši úroku a dalších nákladů, které by byl zákazník povinen platit v případě, kdy by nedošlo  
k předčasnému splacení zápůjčky.

5. Pro případ předčasného splacení zápůjčky má společnost právo na náhradu účelně vynaložených nákla-
dů, které jí vzniknou v souvislosti s tímto předčasným splacením. Výše náhrady nákladů v tomto případě 
nepřesáhne 1% z předčasně splacené části celkové výše zápůjčky, přesahuje-li doba mezi předčasným 
splacením a sjednaným koncem zápůjčky 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady 
nákladů přesáhnout 0,5% z předčasně splacené části celkové výše zápůjčky. Výše náhrady nákladů nesmí 
dále přesáhnout částku úroku, kterou by zákazník zaplatil za dobu od předčasného splacení do řádného 
skončení zápůjčky.

6. Zákazník má právo kdykoli po dobu trvání Smlouvy požádat společnost o bezplatný výpis z účtu v podobě 
tabulky umoření.

7. Zákazník je oprávněn od této Smlouvy písemně odstoupit do 14 kalendářních dnů od jejího uzavření, a 
to bez udání důvodu. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od této Smlouvy je potřeba, aby zákazník 
o svém rozhodnutí odstoupit od této Smlouvy informoval společnost formou jednoznačného prohlášení, 
např. prostřednictvím v této Smlouvě připojeného formuláře pro Oznámení o odstoupení, doručeného 
společnosti osobně či zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu. Lhů-
ta pro odstoupení je považována za zachovanou, pokud je odstoupení odesláno společnosti na adresu 
uvedenou v připojeném formuláři v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat, případně jinak, 
nejpozději poslední den lhůty. Při odstoupení od Smlouvy je zákazník povinen (pokud mu již byla vy-
placena částka zápůjčky) vrátit společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne 
odeslání odstoupení, jistinu zápůjčky v plné výši. V případě, že zákazník do doby odstoupení od Smlouvy 
již uskutečnil splátku(y) celkové dlužné částky, je oprávněn snížit společnosti vracenou jistinu zápůjčky o 
tuto splátku(y). Zákazník bere na vědomí, že vedle vracené jistiny zápůjčky je společnost oprávněna žádat 
uhrazení úroku ve výši, na kterou by společnosti vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, 
a to za období ode dne, kdy zákazník převzal celkovou výši zápůjčky, až do dne splacení jistiny zápůjčky. 
Zákazník současně bere na vědomí, že částka úroku splatného za den je rovna podílu celkového úroku 
specifikovaného v této Smlouvě a počtu dnů, na který byla sjednána doba trvání Smlouvy. Současně má 
společnost vůči zákazníkovi nárok na uhrazení případných nevratných poplatků již uhrazených orgánům 
veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.

8. Zákazník prohlašuje, že se nebude zavazovat k jakýmkoli plněním, která by mohla znemožnit řádné splnění 
jeho závazků vůči společnosti.

9. Zákazník je povinen společnost předem informovat o jakékoli skutečnosti, která by mohla mít za následek 
ztížení řádné úhrady pohledávky společnosti za zákazníkem, jakož i ztížení případné dobytnosti pohledáv-
ky v případě vymáhání zákazníkem včas neuhrazené pohledávky společnosti. Zákazník je povinen společ-
nost předem informovat i o svém případném úmyslu, podat na svou osobu návrh na povolení oddlužení.   

10. Společnost poskytne zákazníkovi prostředek k evidenci a k vedení záznamů o platbách podle této Smlou-
vy („evidence splátek“). Zákazník se zavazuje uchovat evidenci splátek bezpečným způsobem a zavazuje 
se, že nebude do evidence splátek nic vpisovat, nebude ji upravovat, měnit, poškozovat, škrtat nebo činit 
nečitelnou. Společnost je oprávněna evidenci splátek kontrolovat a za tím účelem je zákazník povinen dát 
společnosti evidenci splátek k dispozici.

11. Zákazník souhlasí s tím, že práva společnosti z této Smlouvy včetně vybírání dlužných splátek mohou být 
jménem společnosti vykonána jakýmkoli oprávněným zástupcem společnosti nebo oprávněným zaměst-
nancem společnosti, který splňuje podmínky stanovené zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, 
nestanoví-li tato Smlouva jinak.

12. Výše administrativního poplatku za poskytnutí zápůjčky je stanovena s ohledem na náklady společnosti 
související se sjednáním závazku společnosti poskytnout na základě žádosti zákazníka tomuto zápůjčku 
jak je uvedeno ve Smlouvě a současně s ohledem na výběr konkrétního druhu poskytnuté zápůjčky a výše 
administrativního poplatku ze strany zákazníka včetně benefitů, na které má zákazník u konkrétních druhů 
a výše zápůjčky nárok na základě své předem učiněné písemné žádosti. Jedná se o následující nároky 
zákazníka: 1, Splátkové prázdniny (splátkovými prázdninami se rozumí, právo zákazníka požádat za níže 
uvedených podmínek o prodloužení splatnosti 2 řádných splátek během trvání Smlouvy). Možnost využití 
benefitu splátkových prázdnin je možno pouze u zápůjček ve výši 35.000 Kč – 40.000 Kč se splatností 62 
týdnů; 2, Možnost snížení splátek na 50% jejich řádné výše po dobu 4 týdnů. Možnost využití benefitu 
snížení splátek na 50% jejich řádné výše po dobu 4 týdnů je možno pouze u zápůjček ve výši 30.000 Kč 
– 40.000 Kč se splatností 62 týdnů; 3, Možnost snížení splátek na 75% jejich řádné výše po dobu 4 týdnů. 
Možnost využití benefitu snížení splátek na 75% jejich řádné výše po dobu 4 týdnů je možno pouze u zá-
půjček ve výši 25.000 Kč – 30.000 Kč se splatností 46 týdnů a 25.000 Kč – 40.000 Kč se splatností 62 týdnů; 
4, Mimořádná návštěva obchodního zástupce (maximálně 4x během trvání Smlouvy). Možnost využití be-
nefitu mimořádné návštěvy obchodního zástupce je možno u všech druhů zápůjček s výjimkou zápůjček 
ve výši 10.000 Kč – 14.000 Kč se splatností 46 týdnů.
Zákazník bere na vědomí, že na shora uvedené benefity má nárok toliko v případě své výslovné písemné 
žádosti doručené Společnosti minimálně 7 dnů před čerpáním zákazníkem zvoleného benefitu, pokud na 
tento benefit má zákazník dle zvoleného druhu zápůjčky a výše administrativního poplatku nárok. Sou-
časně byl zákazník výslovně poučen a bere na vědomí, že i přes čerpání kteréhokoli benefitu, na který mu 
vznikne uzavřením Smlouvy se společností nárok, je povinen doplatit celou zápůjčku v původním termínu 
a výši, jež jsou dohodnuty v této Smlouvě (čerpání benefitu tedy nemá jakýkoli vliv na původní splatnost 
a výši zápůjčky jako celku, ale má vliv toliko na splatnost a výši konkrétní zákazníkem předem zvolené 
splátky). Zákazník má shora uvedený nárok na čerpání zvoleného benefitu toliko v případě, že bude mít do 
doby čerpání benefitu uhrazeny všechny stanovené splátky zápůjčky řádně a včas.  

13. V případě zvolení varianty bezhotovostního inkasa splátek je zákazník povinen za účelem zajištění úhrad 
jednotlivých splátek a všech dalších pohledávek společnosti vyplývajících ze Smlouvy zřídit na svém ban-
kovním spojení uvedeném v záhlaví Smlouvy na celou dobu trvání takto zajištěných pohledávek inkaso ve 
prospěch společnosti. Rovněž je povinen na tomto účtu zajistit po dobu trvání takto zajištěných pohledá-
vek dostatečnou výši prostředků k jejich úhradě. Nebude-li kterákoli splátka připsána na účet společnosti  
v termínu splatnosti této splátky, nebo v případě existence jiné splatné či nesplatné pohledávky zajištěné 
inkasem, je společnost oprávněna zasílat příkazy k provedení inkasa, a to až do okamžiku úhrady veške-
rých zajištěných pohledávek. Zřízení inkasa nemá žádný vliv na povinnost zákazníka vlastním jednáním 
hradit veškeré své závazky ze Smlouvy řádně a včas. Společnost není povinna inkaso uskutečnit. Při nepro-
vedení inkasa trvá povinnost zákazníka provést platbu osobně. Pokud dojde k současné úhradě splátky či 
jiné pohledávky inkasem a také jinou úhradou na účet společnosti, bude tento přeplatek započítán spo-
lečností na nejbližší následující další splátku zápůjčky v bezprostředně následujícím termínu pro splátku 

zápůjčky, jak je sjednáno ve Smlouvě.
14. Hotovostní inkaso splátek zahrnuje činnost bezprostředně související se splácením zápůjčky dle Smlouvy, 

kdy se jedná o výběry řádných i mimořádných splátek zápůjčky v hotovosti v místě bydliště zákazníka a je-
jich zápis do karty splátek zákazníkovi, převoz hotovosti od zákazníka (řádné i mimořádné splátky zápůjč-
ky), návštěvy zákazníka v místě bydliště zákazníka v termínech všech řádných i mimořádných splátek zá-
půjčky, telefonické či osobní sjednání času návštěvy zákazníka zástupcem společnosti. Hotovostní inkaso 
splátek je jako nadstandardní volitelná služba poskytovaná společností zákazníkovi pouze na základě jeho 
výslovného požadavku uvedeného v této Smlouvě zpoplatněno částkou uvedenou v čl. I. této Smlouvy, 
kdy tato částka je tvořena součinem počtu ve Smlouvě dohodnutých řádných výběrů jednotlivých splátek 
(počet splátek je uveden v Čl. I. této Smlouvy) a dohodnutou odměnou za jeden osobní výběr splátky 
v bydlišti zákazníka, kdy tato odměna činí pevně stanovenou částku ve výši 210,- Kč. Nárok na uhrazení 
částky za hotovostní inkaso splátek vzniká společnosti i v případě, kdy tato činnost nebude provedena  
z důvodu nesoučinnosti zákazníka.

15. Zákazník souhlasí s tím, že není bez předchozího písemného souhlasu společnosti převést na jinou osobu 
závazky, které mu vznikly v souvislosti s touto Smlouvou. Souhlas za společnost je oprávněn udělit pouze 
jednatel společnosti.

16. Případné použití kapitálu vytvořeného platbami zákazníka (spotřebitele) namísto splácení zápůjčky (spo-
třebitelského úvěru) nevede k úplnému splacení zápůjčky (spotřebitelského úvěru).

17. V případě ukončení smluvního vztahu jakýmkoliv způsobem předpokládaným dohodou, smlouvou nebo 
zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, případně zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v plat-
ném znění po úplné úhradě všech závazků zákazníka vůči společnosti, bude zákazníkovi na jeho žádost 
společností předloženo potvrzení o tom, že jeho závazky jsou zcela a řádně vypořádány (kvitance dle ust. 
§ 1949 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku), případně bude zákazníkovi na jeho žádost před-
loženo vyúčtování, které bude obsahovat kompletní souhrn dosud nesplacených částek, případně smluv-
ních pokut a dalšího příslušenství s výzvou k úhradě.

18. Doručování: Pokud nebude společností a zákazníkem dohodnuto jinak, všechna korespondence a ozná-
mení podle této smlouvy budou zasílána prostřednictvím poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví 
této smlouvy nebo budou doručována osobně nebo prostřednictvím emailové korespondence na adresy 
elektronické pošty zákazníka a společnosti uvedené v záhlaví této smlouvy či případně prostřednictvím 
textových zpráv na mobilní telefon zákazníka či společnosti uvedené v záhlaví této smlouvy. Každá ze 
smluvních stran může změnit své údaje pro doručování uvedené v záhlaví této smlouvy písemným ozná-
mením druhé smluvní straně v souladu s tímto ustanovením Smlouvy. Nové údaje pro doručování jsou 
vůči společnosti či zákazníkovi účinné okamžikem, kdy jim budou tyto nové údaje řádně oznámeny. Do 
řádného sdělení nových údajů se doručování dle původních údajů pro doručování považuje za řádně 
uskutečněné a právně účinné. Veškeré písemnosti se považují za doručené bez zřetele k tomu, zda adresát 
informaci obsaženou v předmětném sdělení obdržel okamžikem doručení zásilky adresátovi. U poštovních 
zásilek se za den prokazatelného doručení písemnosti považuje 7. den ode dne prokazatelného odeslání 
poštovní zásilky, a to i v případě vrácení poštovní zásilky jako nedoručitelné, pokud nelze adresáta na uve-
dené adrese zjistit, nebo změnil-li adresát svůj pobyt a doručení zásilky není možné. U emailové korespon-
dence a textových zpráv na mobilní telefon se za den prokazatelného doručení písemnosti považuje ihned 
následující den po dni prokazatelného odeslání emailové korespondence na adresu elektronické pošty 
adresáta či textové zprávy na mobilní telefon adresáta, a to i v případě vrácení emailové korespondence či 
textové zprávy na mobilní telefon jako nedoručitelných.

19. Společnost a zákazník jsou oprávněni v souladu se shora uvedeným ustanovením vzájemně komunikovat 
a právně vůči sobě jednat i prostřednictvím elektronické pošty. Adresou elektronické pošty zákazníka se 
rozumí adresa elektronické pošty zákazníka uvedená v záhlaví Smlouvy. Adresou elektronické pošty spo-
lečnosti se rozumí adresa elektronické pošty společnosti uvedená v záhlaví Smlouvy. Společnost a zákazník 
se dohodli, že zpráva zaslaná z adresy elektronické pošty zákazníka označuje zákazníka jako subjekt, který 
právně jednal (označovací funkce), potvrzuje skutečnost, že právní jednání chtěl zákazník skutečně učinit 
a jedná se o projev jeho vlastní vůle (deklarační funkce), a ověření totožnosti zákazníka (důkazní funkce). 
Zpráva zaslaná z adresy elektronické pošty společnosti označuje společnost jako subjekt, který právně jed-
nal (označovací funkce), potvrzuje skutečnost, že právní jednání chtěla společnost skutečně učinit a jedná 
se o projev její vlastní vůle (deklarační funkce), a ověření totožnosti společnosti (důkazní funkce).

20. Společnost a zákazník výslovně prohlašují, že za právní jednání učiněné v písemné formě považují i jednání 
učiněné prostřednictvím elektronické pošty z adresy elektronické pošty zákazníka a adresy elektronické 
pošty společnosti, neboť takové jednání má písemnou formu a je zachycen obsah právního jednání a urče-
na jednající osoba.

21. Zákazník podpisem této Smlouvy potvrzuje, že má bydliště v zemi, která je členským státem Evropské unie. 
Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto zákazník dává společnosti souhlas  
k tomu, aby jako správce zpracovávala osobní údaje o zákazníkovi za účelem jejich využití, a to pro případ, 
že se společnost stane správcem osobních údajů a s těmito údaje bude nakládat ve smyslu citovaného 
zákona, a to pro:
• poskytování zápůjček a jiných služeb společnosti a při úkonech s tím souvisejících;
• nabízení zápůjček a jiných služeb společnosti a při úkonech s tím souvisejících;
• vybírání a vymáhání dlužných splátek a jiných plnění a při úkonech s tím souvisejících;
• posuzování schopnosti (bonity) zákazníka splácet zápůjčku poskytnutou společností (včetně údajů  
 o splacení předchozích zápůjček poskytnutých zákazníkovi společností);
• vstupování do právních vztahů se společností;
• potřeby šíření obchodních sdělení majících charakter reklamy či jiné podpory zboží a služeb společnosti, 
 a to při využití elektronického kontaktu zákazníka.

 Současně zákazník dává společnosti výslovný souhlas k tomu, aby společnost aktivně vyhledávala o zákaz-
níkovi údaje v databázích spravovaných právnickými osobami týkající se dluhů zákazníka, které vypovídají 
o úvěruschopnosti zákazníka. Společnost tímto zákazníka výslovně upozorňuje na svůj záměr vyhledávat 
o zákazníkovi shora uvedené údaje v dostupných databázích.

 Souhlas zákazníka se vztahuje na osobní údaje, které zákazník společnosti poskytl a nebo v budoucnu 
poskytne a které jsou uvedeny v písemnostech a dokumentech vyhotovených v  souvislosti s poskytnu-
tím zápůjčky společností zákazníkovi. Tento souhlas zákazník uděluje na dobu neurčitou, společnost a 
zákazník se dohodli, že zákazník může tento svůj souhlas odvolat kdykoli po vrácení zápůjčky dle této 
Smlouvy. Zákazník si je vědom svého práva přístupu k osobním údajům poskytnutým společnosti, jakož i 
práva na opravu takových osobních údajů a dále svého práva požadovat při splnění zákonem stanovených 
podmínek od společnosti vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, a to zejména blokováním, 
provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Postup zákazníka dle předchozí věty nijak 
nevylučuje možnost, aby se obrátil se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
Zákazník si je dále vědom toho, že jím poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány subjekty, které na 
základě smluvních vztahů zajišťují pro společnost výkon její činnosti, vždy však na základě Smlouvy o zpra-
cování osobních údajů uzavřené se správcem. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních 
údajů, je mu společnost povinna tuto informaci předat. Společnost má právo za poskytnutí informace pod-
le předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 
Zákazník současně prohlašuje, že byl informován společností o dobrovolnosti poskytnutí výše uvedených 
osobních údajů. 

22. Zákazník svým níže uvedeným podpisem potvrzuje, že byl společností poučen o možnosti mimosoudního 
řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra (www.finarbitr.cz).

23. Orgánem vykonávajícím dohled nad dodržováním povinností stanovených Zákonem, kterému je Smlouva 
podřízena, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, a to do doby, než Česká 
národní banka rozhodne o udělení oprávně¬ní P&P loan s.r.o. k činnosti dle Zákona, nejdéle však do doby 
18 měsíců ode dne nabytí účinnosti Zákona, kdy se orgánem dohledu stane Česká národní banka (se síd-
lem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1).

Četl a souhlasí:


