Instrukce
Dobrý den,
1x podepsanou smlouvu o úvěru (ověřenou) a
1x podepsanou smlouvu o řešení sporů (viz poslední strana)
zašlete na adresu:

Perfect Money, s. r. o.
P.O. BOX 31
Moravské Budějovice

676 02

Po splacení Vaší první půjčky si budete moci kdykoli v budoucnu zažádat o další
Perfect Money půjčku a nebudete muset již nic podepisovat! Peníze na svém účtu
obdržíte téměř okamžitě.

Smlouva o úvěru
uzavřená podle § 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. a podle zákona č. 145/2010 Sb. Perfect Money, s. r. o., se sídlem Praha 5,
Zbraslav, Neumannova 1453/28, PSČ 15600, IČ 24774898, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 173259 (dále jen „Věřitel“)
Korespondenční adresa pro zaslání smlouvy: Perfect Money, s. r. o., P. O. BOX 31, Moravské Budějovice 676 02
a
Jméno a přijmení

Rodné číslo

Ulice, č. p.

Uživatelské číslo (ID)

Obec
PSČ

(dále jen "Dlužník")

Věřitel a Dlužník dále společně jen "Smluvní strany" tímto uzavírají smlouvu o úvěru (dále jen "Smlouva" o následujícím znění

Preambule:
Dlužník Věřitele požádal o poskytnutí níže uvedeného úvěru. Poté, co Věřitel posoudil, že Dlužník je schopen závazkům z této
Smlouvy dostát, a poté, co Věřitel Dlužníkovi poskytl všechny informace dle § 5 zákona č. 145/2010 Sb., zákon o spotřebitelském
úvěru (dále jen "ZSÚ"), byla uzavřena tato Smlouva.

1. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je možnost Věřitele poskytnout Dlužníkovi na jeho žádost peněžní prostředky jako úvěr, a to až do
maximální částky 5000 Kč současně poskytnutých peněžních prostředků (dále jen "peněžní prostředky").
2. Tato smlouva o úvěru se uzavírá na dobu určitou 60 měsíců. Neznamená to však, že Dlužník po dobu trvání smlouvy musí od
Věřitele čerpat další úvěry. Záleží pouze a jen na Dlužníkovi, zda po dobu trvání smlouvy požádá o další úvěr(y) či nikoliv.
3. Věřitel se zavazuje, že Dlužníkovi vždy na jeho žádost může na základě této smlouvy o úvěru poskytnout peněžní prostředky ve
výši stanovené Dlužníkem podle nabídky Věřitele, ne však více než 5000 Kč, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet
Dlužníka, který Dlužník uvede v žádosti o půjčku. Dlužník se zavazuje tyto peněžní prostředky vrátit po uplynutí výpůjční doby
Věřiteli, a to spolu s úrokem 10% při výběru půjčky se splatností 7 dní, s úrokem 17% při výběru půjčky se splatností 14 dní,
s úrokem 24% při výběru půjčky se splatností 21 dní. Věřitel nemá nárok na náhradu žádných nákladů spojených s poskytnutím
úvěru, pokud není dále v této Smlouvě stanoveno jinak. Výše úroku nebude po dobu trvání této smlouvy jednostranně měněna,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak (např. věrnostní slevy).
4. Žádost o poskytnutí peněžních prostředků (dále jen "žádost") podává Dlužník elektronicky, a to buď prostřednictvím webové
stránky Věřitele, v současnosti na http://www.perfect-money.cz, nebo prostřednictvím SMS, vždy však v souladu s popisem podávání
žádosti na webových stránkách Věřitele nebo jiným pokynem Věřitele. V žádosti si Dlužník vybere jednu z Věřitelem aktuálně
nabízených výší poskytnuté částky i délky výpůjční doby. Údaje uvedené v žádosti se pro Dlužníka stávají závaznými, jakmile byly na
základě příslušné žádosti Věřitelem poskytnuty Dlužníkovi peněžní prostředky.
5. Věřitel si vyhrazuje právo kteroukoli žádost Dlužníka odmítnout, a to zejména z důvodu nedostatečné bonity a transparentnosti
Dlužníka.
6. Poskytnuté peněžní prostředky Dlužník Věřiteli vrátí nejpozději v poslední den výpůjční doby převodem na bankovní účet Věřitele č.
2400161662/2010, a to spolu s úrokem. Za vrácenou se půjčka považuje, pouze je-li připsána spolu s úrokem na bankovní účet
Věřitele a je-li identifikována správným variabilním kódem. O přesné částce a termínu, kdy má být uhrazena, bude Věřitel Dlužníka s
předstihem informovat.

2. Povinné údaje dle ZSÚ

1. Pokud Dlužník podá žádost o půjčku Věřiteli a v případě, že tato půjčka bude poskytnuta, bude celkový souhrn půjček
poskytnutých Věřitelem Dlužníkovi v období 12ti měsíců činit či přesahovat částku 5000 Kč, má se za to, že půjčka byla poskytnuta
jako neúčelový spotřebitelský úvěr ve smyslu ZSÚ s pevně stanovenou výpůjční úrokovou sazbou sjednaný na dobu určitou a jejím
poskytovatelem je Věřitel.
2. Maximální výše spotřebitelského úvěru je stanovena v čl. 1.3 Smlouvy a jeho poskytnutí není ničím podmíněné. Skutečnou výši
poskytnutého úvěru určuje Dlužník v žádosti v souladu s pokyny Věřitele.
3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou uvedeno v čl. 1.2 Smlouvy. Jednotlivé peněžní prostředky poskytnuté na základě této Smlouvy
je však Dlužník povinen vrátit po uplynutí výpůjční doby stanovené Věřitelem, zpravidla po 7, 14, 21 dnech. Pro vyloučení všech
pochybností smluvní strany zdůrazňují, že vrácením poskytnutých peněžních prostředků platnost této Smlouvy nekončí a Dlužník
bude na základě této Smlouvy kdykoli později až do uplynutí doby její platnosti oprávněn požádat o další peněžní prostředky. Záleží
pouze a jen na Dlužníkovi, zda o půjčku zažádá či nikoliv.
4. Doba trvání a celková výše poskytnutých peněžních prostředků vyplývají vždy z žádosti a jejího potvrzení Věřitelem.
5. Jelikož tato Smlouva je uzavřena v prosté písemné formě, není Dlužník povinen Věřiteli hradit žádné náklady notáře.
6. Nevrátí-li Dlužník poskytnuté peněžní prostředky v den, kdy jsou splatné, je Dlužník povinen Věřiteli vedle úroku dle čl. 1.3
Smlouvy uhradit i úrok v prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a dále smluvní pokutu ve výši 0,45 % z dlužné
částky za každý započatý den prodlení. Dlužník Věřiteli taktéž nahradí veškeré účelně vynaložené náklady na soudní i mimosoudní
vymáhání pohledávky plynoucí z této Smlouvy.
7. Poskytnutí Předmětu půjčky Dlužníkovi není nikterak zajištěno.
8. Získání spotřebitelského úvěru není podmíněno uzavřením žádných jiných smluv ani není vázáno na čerpání zboží či služeb
Věřitele.
9. Dlužník je v souladu s § 15 ZSÚ oprávněn Předmět půjčky zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru.
V takovém případě má Dlužník právo na poměrné snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru. Pro případ předčasného
splacení spotřebitelského úvěru podle tohoto odstavce má Věřitel právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů,
které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením Předmětu půjčky. Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z
předčasně splacené části celkové výše Předmětu půjčky, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem
spotřebitelského úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně
splacené části celkové výše Předmětu půjčky.
10.Pokud by Dlužník žádal o poskytnutí dalšího úvěru a tato žádost byla zamítnuta na základě výsledků vyhledávání v databázi
umožňující posouzení úvěruschopnosti Dlužníka, má Dlužník právo na okamžité a bezplatné vyrozumění o výsledku takového
vyhledávání.
11. Dlužník je oprávněn Věřitele kdykoliv požádat o vystavení kopie Smlouvy. Dlužník má taktéž právo kdykoli bezplatně obdržet
výpis z účtu, který bude obsahovat aktualizované informace o výši dluhu a termínu jeho splatnosti.
12.Dlužník svými platbami nevytváří kapitál, který by mohl být použit k úplnému splacení spotřebitelského úvěru.
13.Dlužník je v souladu s § 11 ZSÚ oprávněn od této Smlouvy písemně odstoupit do 14 kalendářních dnů od jejího uzavření. V
takovém případě Dlužník Věřiteli bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů vrátí Předmět půjčky v plné výši. Dlužník bere na vědomí,
že v takovém případě je Věřitel oprávněn žádat uhrazení úroku ve výši stanovené touto Smlouvou za období ode dne převzetí
Předmětu půjčky Dlužníkem do dne vrácení Předmětu půjčky Věřiteli.
14. Dojde-li k ukončení Smlouvy před uplynutím doby, na niž byla sjednána, použije se přiměřeně úprava obsažená v čl. 2.13 této
Smlouvy.
15. Dlužník bere na vědomí, že spory vznikající z této Smlouvy je oprávněn řešit finanční arbitr (zákon č. 229/2002 Sb., o finančním
arbitrovi, v platném znění).

3. Další ustanovení
1. Není-li Dlužník schopen vrátit poskytnuté peněžní prostředky včas, může využít práva na prodloužení splatnosti o dobu 7 dní. Toto
právo smí Dlužník využít pouze dvakrát, pokud není dohodnuto jinak. Za odklad splatnosti zaplatí jednorázový poplatek (dle bodu č.
9 Smluvních podmínek uveřejněných na http://www.perfectmoney.cz). Pokud si Dlužník neprodlouží splatnost půjčky sám, může tak
učinit Věřitel (dle bodu č. 9 Smluvních podmínek uveřejněných na http://www.perfectmoney.cz). Poplatky za prodloužení, včetně
případných manipulačních poplatků za prodloužení, jsou splatné společně s vrácením úvěru.
2. Dlužník bere na vědomí, že třetí osoby jsou oprávněny jeho jménem a na jeho účet poskytnout platbu Věřiteli, Dlužník však není
oprávněn bez souhlasu statutárního orgánu Věřitele své závazky ani svá práva či pohledávky platně převést či postoupit na třetí
osoby.

4. Závěrečná ustanovení
1. Součástí této smlouvy jsou i Smluvní podmínky Věřitele, které byly Dlužníku před podpisem této Smlouvy předloženy a jsou
uveřejněny na webových stránkách Věřitele http://www.perfectmoney.cz (dále jen "Podmínky"). Dlužník prohlašuje, že se s těmito
Smluvními podmínkami seznámil a s jejich obsahem souhlasí. V případě rozporu této Smlouvy a Podmínek má tato Smlouva přednost.
2. Dlužník prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, že netrpí duševní poruchou, která by ho této způsobilosti byť jen
přechodně zbavovala a že Věřiteli nezatajil žádné informace, které by byly rozhodné pro posouzení jeho schopnosti dodržet závazky
z této Smlouvy.
3. Dlužník tímto dává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Věřiteli souhlas k zpracování osobních údajů o
Dlužníkovi za účelem jejich využití při poskytování půjček a dalších služeb souvisejících s předmětem podnikání Věřitele, při nabízení
produktů Věřitele, vymáhání neuhrazených pohledávek, při posouzení schopnosti Dlužníka splnit závazky z případné další smlouvy a
podobně. Věřitel je oprávněn postoupit osobní údaje o Dlužníkovi třetím osobám v míře nezbytné pro uplatnění práv ze smluv o
půjčce. Dlužník dává Věřiteli souhlas, aby mu zasílal obchodní sdělení, ať už poštou, elektronickou poštou nebo jiným prostředkem.
4. Tato Smlouva včetně Podmínek se řídí českým právem. Všechny spory vznikající z této Smlouvy řeší nezávislý a nestranný
rozhodce JUDr. Jakub Tomšej, rozhodce zapsaný v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, č. osv.
138, doručovací adresa Patočkova 83, 169 00 Praha 6 (dále jen "rozhodce"). Pokud rozhodce z jakéhokoli důvodu odmítne nebo
nebude schopen rozhodovat spor mezi stranami, jmenuje rozhodce jiného nezávislého a nestranného rozhodce, který spor rozhodne.
Smluvní strany souhlasí s tím, že v rozhodčím řízení nebude nařízeno ústní jednání a rozhodce bude rozhodovat pouze na základě
písemných podkladů a zavazují se poskytnout rozhodci součinnost v přiměřených lhůtách, které jim k tomu stanoví. Smluvní strana,
která podá žalobu, zaplatí rozhodci na výzvu rozhodčí poplatek (2% z částky předmětu sporu, minimálně však 1.300 Kč), který se v
případě zpětvzetí žaloby nevrací. Strana, která ve sporu prohraje, nahradí druhé straně rozhodčí poplatek a účelně vynaložené
náklady.
5. Smlouva nabývá účinnosti ke dni, kdy byla zároveň mezi Smluvními stranami uzavřená samostatná Smlouva o řešení sporů.
6. Orgánem vykonávajícím dozor nad dodržováním povinností stanovených ZSÚ, je česká obchodní inspekce.
7. Dlužník dále prohlašuje, že mu byl Věřitelem objasněna pravidla splácení Předmětu půjčky a že byl upozorněn na veškerá svá
práva včetně práva odstoupit od Smlouvy a práva předčasně splatit Předmět půjčky. Dlužník zároveň prohlašuje, že posouzení
Věřitele, zda je Dlužník schopen závazkům z této Smlouvy dostát, bylo podle jeho názoru dostačující a že Věřiteli nezamlčel žádné
okolnosti, které by závěr Věřitele o jeho bonitě mohly ovlivnit.
8. Tato Smlouva je podepsána v dvojím vyhotovení, z nichž jedno obdrží Dlužník a jedno Věřitel.
9. Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu přečetly, porozuměly jí a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož
připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 16. 9. 2013

V ............................................................ dne .................................

Věřitel:

Dlužník:

...............................................

..............................................................

Jméno: Martina Řoutilová

Jméno:

Smlouva o řešení sporů
Perfect Money, s. r. o., se sídlem Praha 5, Zbraslav, Neumannova 1453/28, PSČ 15600, IČ 24774898, společnost zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173259, zastoupená jednatelkou, Martinou Řoutilovou, dále
jen „Strana 1“) ... a
Jméno a přijmení

Rodné číslo

Ulice, č. p.

Uživatelské číslo (ID)

Obec
PSČ

(dále jen "Strana 2")

(Strana 1 a Strana 2 společně dále jen „Smluvní strany“)
v zájmu rychlého, levného a odborného rozhodování sporů
uzavírají tuto smlouvu o řešení sporů („Smlouva“):
Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory mezi nimi, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a
incidenčních sporů, definitivně rozhodne nezávislý a nestranný rozhodce JUDr. Jakub Tomšej, rozhodce zapsaný v seznamu rozhodců
vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, č. osv. 138, místem podnikání Rokycanova 961/8, 360 17 Karlovy Vary, IČO:
87424444, doručovací adresa: Patočkova 83, 169 00 Praha 6 (dále jen „rozhodce“), a to v souladu s právním řádem České republiky
a podmínkami stanovenými touto Smlouvou.
Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou, doručenou rozhodci ve dvou stejnopisech na jeho doručovací adresu uvedenou v této
Smlouvě, popř. do datové schránky rozhodce. Rozhodčí řízení je vedeno písemně a neveřejně.
Rozhodce má právo na úhradu poplatku za rozhodčí řízení ve výši 5% částky odpovídající předmětu sporu, nejméně však 1.300 Kč;
v případech, kdy předmět sporu nelze ocenit, činí rozhodčí poplatek 2.000 Kč. Poplatek za rozhodčí řízení uhradí na výzvu rozhodce
strana, která podala žalobu. Smluvním stranám mohou kromě povinnosti k úhradě poplatku za rozhodčí řízení vzniknout totožné
náklady jako v případě řízení před soudem, zejména hotové výdaje, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady
důkazů, tlumočné, náhrada za daň z přidané hodnoty a odměna za zastupování, a to ve výši stanovené právními předpisy platnými
pro civilní řízení před soudem. Rozhodce ve svém rozhodčím nálezu rozhodne o tom, která Smluvní strana náklady uvedené v tomto
bodu definitivně uhradí, a to v souladu s právními předpisy platnými pro civilní řízení před soudem.
Místo konání rozhodčího řízení je Praha. Smluvní strany se domluvily, že rozhodce nebude ve věci nařizovat ústní jednání, pokud to
nebude vzhledem k dokazování nezbytně nutné. Náklady ústního jednání nejsou zahrnuty v rozhodčím poplatku a budou hrazeny
Smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují, že rozhodci poskytnou součinnost v lhůtách, které jim k tomu ve výzvě stanoví
(zpravidla min. 7 dní), a souhlasí s tím, že případné nesplnění této povinnosti může být rozhodcem považováno za uznání nároku či
tvrzení druhé Smluvní strany.
Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu, proti kterému není možno se k rozhodci odvolat.
Rozhodčí nález, jakož i veškeré výzvy dle čl. 4 Smlouvy, rozhodce doručí Smluvním stranám poštou na adresu uvedenou v záhlaví
této smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky. Smluvní strany se zavazují se s těmito písemnostmi seznámit. Pravomocný
rozhodčí nález je vykonatelný.
Rozhodce je povinen řídit se při svém rozhodování právním řádem České republiky včetně právních předpisů na ochranu spotřebitele.
O.s.ř. platí přiměřeně.
Rozhodce je povinen Smluvní strany informovat o důvodech své podjatosti a poučit je o právních prostředcích ochrany proti
protiprávně vydanému rozhodčímu nálezu.
Převede-li některá ze Smluvních stran svá práva ze závazkového vztahu s druhou Smluvní stranou na právního nástupce, uplatní se
tato Smlouva i na právní vztahy právního nástupce s druhou Smluvní stranou, vyplývající z tohoto závazkového vztahu.
Smluvní strany potvrzují, že byly před uzavření této Smlouvy poučeny o jejím obsahu, jemuž rozumí, na důkaz čehož připojují své
vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 16. 9. 2013

V ............................................................ dne .................................

Strana 1:

Strana 2:

................................................

..............................................................

Jméno: Martina Řoutilová

Jméno:

Věřitel: Perfect Money, s. r. o., Neumannova 1453/28, Praha 5, 156 00, IČ 24 77 48 98
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173259
www.perfect-money.cz | info@perfect-money.cz | infolinka 211 221 421

