Smlouva o pÛjãce
mezi
Provident Financial s.r.o., Iâ: 25621351, DIâ: CZ25621351
Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 9/2006, PSâ 140 00
zapsaná v obchodním rejstﬁíku Mûstského soudu v Praze, oddíl C, vloÏka 55523 (dále jen „Provident“)
a
Jméno

Rodné ãíslo

Pﬁíjmení

(dále jen „zákazník“)

Adresa

tímto uzavírají Smlouvu o pÛjãce ve smyslu ustanovení zákona ã. 40/1964 Sb., obãanského zákoníku a zákona ã. 321/2001 Sb., o nûkter˘ch podmínkách
sjednávání spotﬁebitelského úvûru a o zmûnû zákona ã. 64/1986 Sb. (dále jen „Smlouva“) za dále stanoven˘ch podmínek. Nedílnou souãástí této
Smlouvy jsou Smluvní podmínky Smlouvy o pÛjãce uvedené na zadní stranû tohoto formuláﬁe (dále jen „Smluvní podmínky“).
Provident touto Smlouvou poskytuje pÛjãku v ãástce

Kã

Zákazník se zavazuje zaplatit Providentu v souvislosti s touto pÛjãkou souhrnn˘ poplatek v ãástce

Kã

Celková ãástka, kterou je zákazník na základû této Smlouvy povinen zaplatit Providentu (pÛjãka + souhrnn˘ poplatek), ãiní

Kã

Zákazník splatí Providentu celkovou ãástku v hotovosti ve
t˘denních splátkách po
uvedené v âl. 13 Smluvních podmínek s tím, Ïe 1. splátka je splatná 7. dne od data uzavﬁení této Smlouvy.

Kã, a to vÏdy do rukou osoby

Zákazník podpisem této Smlouvy potvrzuje, Ïe od Providentu v hotovosti pﬁevzal celou v˘‰e uvedenou ãástku pÛjãky.

Zákazník podpisem této Smlouvy potvrzuje, Ïe má bydli‰tû v zemi, která je ãlensk˘m státem Evropské unie. Pﬁi jakékoli zmûnû tohoto stavu je
povinen neprodlenû o tomto Provident informovat.
Zákazník tímto ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ, dává Providentu, jakoÏ i ostatním osobám, které tvoﬁí s Providentem
koncern (holding), souhlas k tomu, aby jako správce zpracovával osobní údaje o zákazníkovi za úãelem jejich vyuÏití:
• pﬁi poskytování pÛjãek a jin˘ch sluÏeb Providentu a pﬁi úkonech s tím souvisejících;
• pﬁi nabízení pÛjãek a jin˘ch sluÏeb Providentu a pﬁi úkonech s tím souvisejících;
• pﬁi vybírání a vymáhání dluÏn˘ch splátek a jin˘ch plnûní a pﬁi úkonech s tím souvisejících;
• k posuzování schopnosti (bonity) zákazníka splácet pÛjãku od Providentu (vãetnû údajÛ o splácení pﬁedchozích pÛjãek poskytnut˘ch
zákazníkovi Providentem);
• ke vstupování do právních vztahÛ s Providentem;
• pro potﬁeby ‰íﬁení obchodních sdûlení majících charakter reklamy ãi jiné podpory zboÏí a sluÏeb Providentu, a to pﬁi vyuÏití elektronického
kontaktu zákazníka.
Souhlas zákazníka se vztahuje na osobní údaje zákazníka uvedené v této Smlouvû, v Zákaznické kartû a na ty, které budou zákazníkem Providentu
sdûleny v prÛbûhu trvání právního vztahu s Providentem a v souvislosti s ním.
Tento souhlas zákazník udûluje na dobu neurãitou. Provident a zákazník se dohodli, Ïe zákazník mÛÏe tento svÛj souhlas odvolat kdykoli po doplacení
v˘‰e uvedené pÛjãky.
Zákazník si je vûdom svého práva pﬁístupu k osobním údajÛm poskytnut˘m Providentu, jakoÏ i práva na opravu takov˘ch osobních údajÛ a dále svého
práva poÏadovat pﬁi splnûní zákonem stanoven˘ch podmínek od Providentu vysvûtlení a odstranûní pﬁípadného závadného stavu, a to zejména blokováním,
provedením opravy, doplnûním nebo likvidací osobních údajÛ. Postup zákazníka dle pﬁedchozí vûty nijak nevyluãuje moÏnost, aby se obrátil se sv˘m
podnûtem pﬁímo na Úﬁad pro ochranu osobních údajÛ. Zákazník si je dále vûdom toho, Ïe jím poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány spoleãnostmi,
které tvoﬁí s Providentem koncern (holding) a dal‰ími subjekty, vÏdy v‰ak na základû smlouvy o zpracování osobních údajÛ uzavﬁené se správcem.
Zákazník souãasnû prohla‰uje, Ïe byl informován Providentem o dobrovolnosti poskytnutí v˘‰e uveden˘ch osobních údajÛ.
Za Provident Financial s.r.o.

Jméno zástupce

Podpis
zákazníka

Podpis zástupce

Datum a místo

Datum a místo

Poboãka ãíslo

Zástupce ãíslo

Zákazník ãíslo

T˘den/Rok

✁
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
VyplÀte, oddûlte a doruãte toto oznámení do provozovny Provident Financial s.r.o. na adrese
POUZE POKUD CHCETE ODSTOUPIT OD SMLOUVY O PÒJâCE v souladu s âlánkem 3 Smluvních podmínek Smlouvy o pÛjãce.
Tímto odstupuji od Smlouvy o pÛjãce uzavﬁené mezi mnou a Provident Financial s.r.o. dne
Jméno
zákazníka:

Podpis:

Datum:

vyhotovení pro poboãku
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Smluvní podmínky Smlouvy o pÛjãce
âlánek 1.

Zákazník tímto prohla‰uje, Ïe byl Providentem seznámen s v˘‰í roãní procentní sazby nákladÛ (dále jen „RPSN“)
pÛjãky poskytnuté zákazníkovi Providentem na základû této Smlouvy. Tato RPSN ãiní:
RPSN pÛjãky, kterou zákazník splácí:
26 t˘dnÛ:
405,2 %
39 t˘dnÛ:
276,9 %
52 t˘dnÛ:
199,4 %
Délka splácení pÛjãky poskytnuté na základû této Smlouvy je uvedena na pﬁedchozí stranû této Smlouvy. RPSN nebude
Providentem v prÛbûhu úãinnosti této Smlouvy upravována, nedohodnou-li se strany jinak.

âlánek 2.

Provident se zavazuje informovat zákazníka v prÛbûhu plnûní Smlouvy o jakékoli zmûnû v˘‰e uvedené RPSN pÛjãky
dle této Smlouvy.

âlánek 3.

Zákazník je oprávnûn od této Smlouvy odstoupit do 7 dnÛ od jejího uzavﬁení. Pﬁi odstoupení od Smlouvy má zákazník
povinnost vrátit Providentu pﬁijatou ãástku pÛjãky v plné v˘‰i. Písemnou zprávu o odstoupení spolu s ãástkou pÛjãky
doruãí zákazník ve v˘‰e uvedené lhÛtû do provozovny Providentu na adresu uvedenou ve formuláﬁi odstoupení na
pﬁedchozí stranû této Smlouvy.

âlánek 4.

Zákazník se zavazuje platit Providentu t˘denní splátky celkové ãástky vãas a v souladu s pokyny Providentu.

âlánek 5.

Zákazník a Provident se dohodli, Ïe jakékoliv splátky zaplacené zákazníkem se budou zapoãítávat nejprve na souhrnn˘
poplatek a teprve po úplném uhrazení ãástky souhrnného poplatku budou zapoãítány na vlastní ãástku pÛjãky.

âlánek 6.

Zákazník a Provident se dohodli, Ïe pro pﬁípad uzavﬁení více neÏ jedné smlouvy o pÛjãce mezi nimi budou jakékoliv
splátky zaplacené zákazníkem v daném t˘dnu zapoãítávány na t˘denní splátky v‰ech jednotliv˘ch pÛjãek v daném
t˘dnu, a to pomûrnû v závislosti na v˘‰i t˘denních splátek jednotliv˘ch pÛjãek.Tím není dotãeno právo zákazníka dle
§ 11 zákona ã. 321/2001 Sb., o nûkter˘ch podmínkách sjednávání spotﬁebitelského úvûru.

âlánek 7.

Zákazník je oprávnûn splatit Providentu celkovou ãástku pÛjãky kdykoli pﬁed termínem splatnosti.V pﬁípadû pﬁedãasného
úplného splacení celkové ãástky má zákazník nárok na sníÏení plateb s pÛjãkou souvisejících, a to zpÛsobem stanoven˘m
v § 11 zákona ã. 321/2001 Sb.

âlánek 8.

Zákazník a Provident se dohodli, Ïe v pﬁípadû, kdy zákazník vãas nesplní povinnost uhradit splátku, má Provident právo
poÏadovat uhrazení celé zbylé ãástky pÛjãky vãetnû souhrnného poplatku, a to v nejbliÏ‰ím termínu pro v˘bûr t˘denní
splátky zákazníka.

âlánek 9.

Zákazník tímto prohla‰uje, Ïe informace, které Providentu pﬁed uzavﬁením této Smlouvy poskytl, jsou správné, Ïe má
plnou zpÛsobilost tuto Smlouvu uzavﬁít a je schopen Providentu splatit celkovou ãástku v souladu s touto Smlouvou.
Zákazník se zavazuje neuãinit nic, co by ve svém dÛsledku mohlo negativním zpÛsobem ovlivnit splácení ãástky Providentu.

âlánek 10. Zákazník se zavazuje informovat Provident o jakékoli nepﬁíznivé zmûnû ve své finanãní situaci, jakoÏ i o jakékoli zmûnû
své adresy, aÈ uÏ by ‰lo o zmûnu pﬁechodnou ãi trvalou.
âlánek 11. Zákazník se zavazuje Providentu uhradit, ve v˘‰i stanovené pﬁíslu‰n˘mi právními pﬁedpisy, náklady, vãetnû nákladÛ za
sluÏby právního zastoupení, spojené se soudním vymáháním pohledávky, se kterou je zákazník v prodlení.
âlánek 12. Provident poskytne zákazníkovi pomÛcky k vedení záznamÛ o platbách podle této Smlouvy (dále jen „Kniha
splátek/Karta splátek"). Zákazník se zavazuje uchovat Knihu splátek/Kartu splátek bezpeãn˘m zpÛsobem a zavazuje se,
Ïe nebude do Knihy splátek/Karty splátek nic vpisovat, nebude ji mûnit, po‰kozovat, ‰krtat nebo ãinit neãitelnou.
Provident je oprávnûn Knihu splátek/Kartu splátek kontrolovat a za tím úãelem je zákazník povinen dát Providentu
Knihu splátek/Kartu splátek k dispozici.
âlánek 13. Zákazník souhlasí s tím, Ïe práva Providentu z této Smlouvy vãetnû vybírání dluÏn˘ch splátek mohou b˘t jménem
Providentu vykonána jak˘mkoli oprávnûn˘m zástupcem Providentu nebo oprávnûn˘m zamûstnancem Providentu,
nestanoví-li tato Smlouva jinak.
âlánek 14. Zákazník souhlasí s tím, Ïe není oprávnûn pﬁevést na jinou osobu závazky, které mu vznikly v souvislosti s touto Smlouvou,
bez pﬁedchozího svolení Providentu. Svolení za Provident není oprávnûn udûlit obchodní zástupce Providentu, toto
svolení mÛÏe b˘t udûleno pouze oprávnûn˘m zamûstnancem Providentu.
âlánek 15. Tato Smlouva se ﬁídí ustanoveními zákona ã. 40/1964 Sb., obãanského zákoníku, nestanoví-li zákon ã. 321/2001 Sb.,
o nûkter˘ch podmínkách sjednávání spotﬁebitelského úvûru a o zmûnû zákona ã. 64/1986 Sb. jinak.
âlánek 16. Zákazník potvrzuje, Ïe pﬁed podepsáním této Smlouvy si pﬁeãetl Smlouvu vãetnû jejich Smluvních podmínek, Ïe
porozumûl v‰em ustanovením Smlouvy, Ïe tato Smlouva pﬁedstavuje jeho svobodnou vÛli a nebyla uzavﬁena pod hrozbou
nebo nátlakem nebo v tísni za nápadnû nev˘hodn˘ch podmínek.
âlánek 17. Tato Smlouva je podepsána ve dvojím vyhotovení, z nichÏ jedno obdrÏí Provident a jedno vyhotovení obdrÏí zákazník.

