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Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen „Podmínky“ nebo „OP“) 

 

Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73  029, se 

sídlem Praha 1, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 110 00, nabízí svým  Klientům finanční služby spočívající 

v poskytování půjček (spotřebitelských úvěrů). 

Tyto Podmínky jsou uveřejněny na Internetových stránkách. Vždy je rozhodující aktuální znění Podmínek 

umístěné na těchto Internetových stránkách.  

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně užijí ustanovení platného právního řádu 

České republiky. 

Věřitel si vyhrazuje právo znění těchto Podmínek změnit.  

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o půjčce. 

 

 Článek 1 

Obecná ustanovení a definice některých pojmů 

1. Internetové stránky znamenají internetové stránky Věřitele na adrese www.kouzelnapujcka.cz 

2. Kontaktní adresa je adresa určená Věřitelem pro doručování písemností Klientem, a to Těšnov 1059/1, 

110 00 Praha 1 

3. Klient je fyzická osoba, která vyplnila Žádost o půjčku. 

4. Věřitel či VĚŘITEL znamená společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (rovněž také „KP“), IČ:  241 73 029, se 

sídlem Praha 1, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 110 00, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 185435. Předmětem podnikání Věřitele je poskytování nebo 

zprostředkování spotřebitelského úvěru. 

5. Nabídka znamená projev vůle Věřitele vůči Klientovi, kterým Věřitel potvrzuje schválení Žádosti o 

půjčku a svůj úmysl uzavřít s Klientem Smlouvu o půjčce v souladu s těmito Podmínkami. Nabídka bude 

obsahovat konkrétní částku Půjčky, Poplatku za půjčku, Úroku a dále konkrétní údaje o počtu splátek, 

výši splátek, RPSN a variabilním symbolu (rovněž také „v.s.“),. 

6. Nabídka na prodloužení termínu splatnosti půjčky (rovněž také „TSP“),  znamená projev vůle Věřitele 

vůči Klientovi, kterým Věřitel potvrzuje svůj úmysl na Prodloužení termínu splatnosti půjčky s Klientem 

v souladu s těmito Podmínkami.  

7. Osobní údaj znamená jakoukoli informaci, údaj, týkající se Klienta, na jehož základě jej lze přímo či 

nepřímo identifikovat, a které Věřitel zpracovává v souladu s článkem 10 těchto Podmínek. 

8. Půjčka znamená částku peněžních prostředků poskytnutých Klientovi Věřitelem ve formě půjčky 

v souladu s těmito Podmínkami.  

9. Smlouva o půjčce znamená kteroukoli smlouvu uzavřenou mezi Věřitelem a Klientem podle těchto 

Podmínek. 

10. Strana znamená Věřitele nebo Klienta jednotlivě a Strany znamenají Věřitele a Klienta společně. 
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11. Žádost o půjčku znamená projev vůle Klienta přijmout od Věřitele Půjčku v souladu s těmito 

Podmínkami, učiněný ve formě a způsobem uvedeným v článku 2, příp. článku 9, Podmínek. 

12. Poskytnutím Půjčky se rozumí den odepsání finančních prostředků ve formě Půjčky z bankovního účtu 

Věřitele. 

13. Úrok je odměna Věřitele za poskytnutí Půjčky. 

14. Poplatek za půjčku (rovněž také „PP“), je poplatek na úhradu nákladů Věřitele spojených se 

zpracováním Žádosti o půjčku a poskytnutím Půjčky. 

15. Poplatek za prodloužení půjčky (rovněž také „PPP“),  je poplatek na úhradu nákladů Věřitele spojených 

s posouzením Prodloužení termínu splatnosti půjčky. 

16. Prodloužení termínu splatnosti půjčky je dohoda, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích 

Věřitele v důsledku prodlení Klienta prodlužuje termín splatnosti Půjčky. 

17. Smlouva o půjčce se vedle těchto Podmínek dále řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), včetně ustanovení upravujících uzavírání smluv o 

finančních službách na dálku. 

18. Trvalý nosič dat je jakýkoli nástroj, který umožňuje uživateli (Klientovi) uchování informací určených 

jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který 

umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě. Trvalým nosičem dat se pro účely těchto 

Podmínek rozumí Klientem či Věřitelem určená elektronická adresa (email). 

19. Odkaz na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamená odkaz na článek či odstavec těchto 

Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak. 

 

Článek 2 

Žádost o půjčku  

1. V případě zájmu o poskytnutí Půjčky Věřitelem vyplní Klient Žádost o půjčku, která je ve formě 

elektronického formuláře umístěna na Internetových stránkách. Vzor Žádosti o půjčku a Popis postupu 

vyplňování Žádosti o půjčku je uveden v příloze č.1 Podmínek. 

2. Údaje uvedené v Žádosti o půjčku jsou Věřitelem považovány za správné, pravdivé a úplné. Dojde-li 

kdykoliv za trvání smluvního vztahu ke změně identifikačních údajů na kterékoli straně či ke změně 

bankovního spojení, povinná strana se zavazuje informovat oprávněnou stranu bez zbytečného 

odkladu. Věřitel informuje Klienta o změně prostřednictvím Internetových stránek nebo na 

elektronickou adresu Klienta (email) uvedenou v Žádosti o půjčku. 

3. Odesláním Žádosti o půjčku Klient stvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto Podmínek. Po doručení 

Žádosti o půjčku Věřiteli, odešle Věřitel Klientovi na elektronickou adresu (email) uvedenou v Žádosti o 

půjčku tyto Podmínky. 

4. Klient bere na vědomí, že Věřitel není povinen uzavřít Smlouvu o půjčce, a to zejména s osobami, které 

dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu o půjčce včetně Podmínek. 

5. Odesláním Žádosti o půjčku Klient výslovně žádá Věřitele, aby Smlouva o půjčce byla sjednána 

prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, 

které obsahují informace ve smyslu ust. § 1843-1845 občanského zákoníku, a jsou k dispozici na 

Internetových stránkách nebo mu byly poskytnuty v písemné podobě nebo prostřednictvím e-mailu 

před podáním Žádosti o půjčku. Náklady vzniklé Klientovi při použití prostředků komunikace na dálku 
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v souvislosti s uzavřením Smlouvy o půjčce (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní 

hovory) si hradí Klient sám. 

6. Uzavřením Smlouvy o půjčce přenechává Věřitel Klientovi peněžní prostředky ve formě Půjčky a Klient 

se zavazuje Věřiteli za podmínek Smlouvy o půjčce a těchto Podmínek poskytnutou Půjčku vrátit včetně 

Úroků, Poplatku za půjčku, příp. Poplatku za prodloužení půjčky. 

7. Klient odpovídá za pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Žádosti o půjčku. Klient souhlasí 

s tím, že Věřitel může ověřit správnost, pravdivost a úplnost údajů uvedených v Žádosti o půjčku a 

jejich soulad s těmito Podmínkami, a to zejména ve veřejných seznamech a rejstřících, u telefonních 

operátorů a finančních institucí a v registrech dlužníků. Věřitel je dále oprávněn zavolat na telefonní 

čísla, která Klient uvedl v Žádosti o půjčku zaslané ve formě elektronického formuláře umístěného na 

Internetových stránkách, a ověřit si údaje uvedené v Žádosti o půjčku. 

8. V případě, že důvodem zamítnutí Žádosti o půjčku je negativní výsledek vyhledávání v databázi, bude 

Klient o tomto Věřitelem informován. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu 

s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou 

bezpečností.  

9. Klient může v jednom časovém okamžiku využívat pouze jednu Půjčku. Klient může požádat Věřitele o 

poskytnutí další Půjčky (Opakovaná Půjčka) až po úplném splacení předchozí Půjčky a řádném splnění 

všech povinností vyplývajících ze Smlouvy o půjčce. Klienty, kteří spolu žijí ve společné domácnosti, 

může být v jednom časovém okamžiku využívána pouze jedna Půjčka. 

10. Věřitel je oprávněn Žádost o půjčku neschválit bez udání důvodů. V případě neschválení Žádosti o 

půjčku se splatností až 30 dní je Věřitel oprávněn zaslat Klientovi v souladu s těmito Podmínkami 

alternativní Nabídku na poskytnutí půjčky se splatností až 90 dní. V případě neschválení Žádosti o 

půjčku se splatností až 90 dní je věřitel oprávněn zaslat Klientovi v souladu s těmito Podmínkami 

alternativní nabídku na poskytnutí půjčky se splatností až 30 dní. 

 

Článek 3 

Uzavření Smlouvy o půjčce a poskytnutí Půjčky 

1. Věřitel informuje Klienta o schválení Žádosti o půjčku zasláním Nabídky ve formě textové zprávy SMS 

na telefonní číslo, které Klient uvedl v Žádosti o půjčku zaslané ve formě elektronického formuláře 

umístěného na Internetových stránkách. Nabídka na poskytnutí půjčky se splatností až 30 dní bude 

obsahovat následující údaje:  „schvalili jsme pujcku ….. Kc s PP …. Kč a s urokem ….% p.a., se splatnosti 

dne ….., RPSN ….%, v.s. …... prectete si OP a zaslete zpet sms s textem Souhlasim s nabidkou. vase KP". 

V případě poskytnutí půjčky se splatností 90 dní bude Nabídka obsahovat následující údaje: „schvalili 

jsme pujcku ….. Kc s PP …. Kč a s urokem ….% p.a., se splatnosti ve trech splatkach ve vysi .....,- Kc, ……… 

Kc a ………,- Kc splatnych 30, 60 a 90 dnu ode dne ………, RPSN ….%, v.s. …... prectete si OP a zaslete zpet 

sms s textem Souhlasim s nabidkou. vase KP". 

2. Zasláním SMS zprávy ve tvaru “Souhlasim s nabidkou” zpět na číslo 778467467 souhlasí Klient s 

přijetím Půjčky na základě Nabídky a těchto Podmínek a s uzavřením Smlouvy o půjčce. 

3. Klient musí odeslat textovou zprávu SMS s odsouhlasením Nabídky podle předchozího odstavce tohoto 

článku Podmínek do 360 min po obdržení Nabídky od Věřitele. Není-li Nabídka takto Klientem 

odsouhlasena včas a ve formě podle článku 3 odst. 2 Podmínek nebo je-li Nabídka Klientem odmítnuta, 

platnost Nabídky končí. 



 

4 

 

4. Odesláním textové zprávy SMS s odsouhlasením Nabídky podle článku 3 odst. 2 Klient opětovně 

potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami, a dále, že Nabídka a tyto Podmínky odpovídají vůli Klienta 

a Klient bude plnit své závazky z nich vyplývající. Odesláním textové zprávy SMS s odsouhlasením 

Nabídky podle článku 3 odst. 2 Klient zároveň potvrzuje, že požaduje poskytnutí Půjčky způsobem 

uvedeným v Žádosti o půjčku a dle odst. 5 tohoto článku Podmínek. Odesláním textové zprávy s 

odsouhlasením Nabídky podle článku 3 odst. 2 Klient dále výslovně žádá Věřitele, aby Smlouva o 

půjčce byla sjednána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. 

5. Věřitel poskytne Půjčku Klientovi na bankovní účet uvedený v Žádosti o půjčku do jednoho pracovního 

dne ode dne odsouhlasení Nabídky podle odst. 2 tohoto článku Podmínek. 

6. Smlouva o půjčce je považována za uzavřenou okamžikem, kdy Věřitel poskytne Klientovi Půjčku v 

souladu s tímto článkem Podmínek. Věřitel Klientovi Půjčku v souladu s tímto článkem poskytne za 

podmínky, že:  

 Klient Věřiteli zašle Žádost o půjčku podle článku 2 odst. 1 Podmínek, 

 Věřitel na základě Žádosti o půjčku poskytnutí Půjčky interně schválí a zašle Klientovi Nabídku 

podle odst. 1 tohoto článku Podmínek, a 

 Klient zašle Věřiteli svůj souhlas s Nabídkou v souladu s odst. 2 a 3 tohoto článku Podmínek. 

7. Po uzavření Smlouvy o půjčce dle odst. 6 tohoto článku Podmínek odešle Věřitel Klientovi na 

elektronickou adresu (email) uvedenou v Žádosti o půjčku informace v souladu s ust. § 5 odst. 4 a 

přílohy č. 6 Zákona č. 145/2010 Sb. - o spotřebitelském úvěru; vzor informací je uveden v příloze č. 4 a 

v příloze č. 5 Podmínek. 

8. Po odsouhlasení Nabídky způsobem uvedeným v odst. 2 tohoto článku Podmínek odešle Věřitel 

Klientovi osobní identifikační číslo, pomocí kterého může Klient vstupovat na Internetových stránkách 

do Klientské sekce a měnit údaje Klienta uvedené v Žádosti o půjčku tak, aby byly správné, pravdivé a 

úplné. 

9. Po odsouhlasení Nabídky způsobem uvedeným v odst. 2 tohoto článku Podmínek odešle Věřitel 

Klientovi na adresu uvedenou v Žádosti o půjčku písemné vyhotovení Smlouvy o půjčce, a to buď 

v listinné podobě, nebo na Trvalém nosiči dat. Písemné vyhotovení Smlouvy o půjčce bude obsahovat 

údaje uvedené v Žádosti o půjčku a v odsouhlasené Nabídce. Dokumenty poslané Klientovi na Trvalém 

nosiči dat považuje Věřitel za doručené okamžikem jejich odeslání; Věřitel je oprávněn na 

Dokumentech zaslaných Klientovi na Trvalém nosiči dat nahradit podpis osob oprávněných jednat za 

Věřitele tištěnými nebo mechanickými prostředky. Klient odešle zpět na Kontaktní adresu Věřitele, 

příp. na elektronickou adresu (email) Věřitele uvedenou v Příloze č. 4 a příloze č. 5 Podmínek 

(informace ve smyslu § 5 a přílohy č. 6 Zákona č. 145/2010 Sb. - o spotřebitelském úvěru) jedno jím 

podepsané písemné vyhotovení Smlouvy o půjčce, a to buď v listinné podobě, nebo na Trvalém nosiči 

dat; vzor Smlouvy o půjčce je uveden v příloze č. 2 a v příloze č. 3 Podmínek. 

10. Smlouva o půjčce zaniká ke dni úplného splacení Půjčky, Poplatku za půjčku, příp. Poplatku za 

prodloužení půjčky, Úroků. Smlouva o půjčce dále zaniká v případě jejího předčasného ukončení ve 

smyslu článku 8 Podmínek. 

 

Článek 4 

Prodlení Klienta 

1. Věřitel je v případě prodlení Klienta oprávněn po Klientovi požadovat Úrok (ve výši stanovené 
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v Nabídce) až do úplného splacení Půjčky. Poplatek za půjčku poskytnutou se splatností až 30 dní se 

stává součástí jistiny Půjčky dnem splatnosti Půjčky. Poplatek za půjčku poskytnutou se splatností 

90 dní se stává součástí jistiny postupně ve třech částech ve stejné výši ke dni splatnosti každé ze tří 

jednotlivých splátek Půjčky. Každá splátka Poplatku za půjčku bude zaokrouhlena na celé koruny 

nahoru. Poplatek za prodloužení půjčky se splatností až 30 dní se stává součásti jistiny Půjčky dnem, 

kdy nastane splatnost Půjčky na základě Prodloužení termínu splatnosti půjčky. Poplatek za 

prodloužení půjčky se splatností 90 dní se stává součástí jistiny postupně po částech v počtu 

odpovídajícím počtu splátek Půjčky v Prodlouženém termínu s tím, že splátky Poplatku za 

prodloužení půjčky budou stanoveny ve stejné výši a každá splátka Poplatku za prodloužení půjčky 

bude zaokrouhlena na celé koruny nahoru 

2. Jakákoli částka zaplacená Klientem bude Věřitelem započítána v  pořadí (i) Poplatek za půjčku, resp. 

část Poplatku za půjčku splatná s nejblíže následující splátkou jistiny, (ii) Úroky, (iii) jistina a až 

následně (iv) na úhradu jakýchkoli dalších částek dlužných Klientem Věřiteli. V případě Prodloužení 

termínu splatnosti půjčky ve smyslu článku 5 Podmínek bude částka zaplacená Klientem započítána 

Věřitelem v pořadí (i) Poplatek za prodloužení půjčky, resp. část Poplatku za prodloužení půjčky 

splatná s nejblíže následující splátkou jistiny, (ii) Úroky, (iii) jistina a až následně (iv) na úhradu 

jakýchkoli dalších částek dlužných Klientem Věřiteli. 

3. V případě prodlení Klienta se splacením Půjčky poskytnuté se splatností až 30 dní upozorní Věřitel 

Klienta na jeho prodlení se splacením Půjčky ve formě textové zprávy SMS a/nebo elektronické 

zprávy (email) uvedené v Žádosti o půjčku. Pokud Klient ani poté Půjčku nesplatí, upozorní jej 

Věřitel na jeho prodlení se splacením Půjčky telefonicky s tím, že mu v souladu s těmito 

Podmínkami nabídne buď Prodloužení termínu splatnosti půjčky, nebo jiný způsob řešení prodlení 

Klienta se splacením Půjčky, a to dle uvážení Věřitele. 

4. V případě prodlení Klienta se splacením splátky Půjčky poskytnuté se splatností 90 dní upozorní 

Věřitel Klienta na jeho prodlení se splacením Půjčky ve formě upomínky, zaslané ve formě textové 

zprávy SMS a/nebo elektronické zprávy (email) uvedené v  Žádosti o půjčku. Pokud Klient ani poté 

splátku Půjčky nesplatí a ocitne se v prodlení se splacením splátky Půjčky trvající 1 měsíc ode dne, 

kdy měla být splátka řádně a včas splacena, zašle Věřitel Klientovi návrh na smír prostřednictvím 

elektronické zprávy (email) uvedené v Žádosti o půjčku nebo písemně poštou na adresu uvedenou 

v Žádosti o půjčku. Zasláním návrhu na smír Klientovi současně dojde k zesplatnění celé Půjčky a 

Klient je povinen uhradit Věřiteli celé dlužné plnění podle Smlouvy o půjčce, a to ve lhůtě 5 dní od 

doručení návrhu na smír.  

5. Neuhradí-li Klient Věřiteli jakoukoli částku dlužnou na základě Smlouvy o půjčce ani po uplynutí 45 

dnů od data splatnosti takové částky, je Věřitel oprávněn o prodlení Klienta informovat registry 

dlužníků, do jejichž databází má Věřitel přístup. 

6. Věřitel je oprávněn požadovat po Klientovi úhradu veškerých nákladů souvisejících s vymáháním 

splatného plnění podle Smlouvy o půjčce. 

7. Klient souhlasí s úhradou veškerých nezbytných nákladů na vymáhání Půjčky a ostatních 

pohledávek Věřitele vzniklých na základě Smlouvy o půjčce.  
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Článek 5 

Prodloužení termínu splatnosti půjčky 

1. Klient má právo v souladu s těmito Podmínkami na Prodloužení termínu splatnosti půjčky. Klient je 

povinen uhradit Věřiteli Úroky za každý další den, o který je splatnost Půjčky prodloužena. 

2. Prodloužení termínu splatnosti Půjčky poskytnuté se splatností 90 dní je ovšem možné pouze na 

základě písemné žádosti zaslané klientem Věřiteli, a to pouze ze závažných důvodů, přičemž Věřitel 

není povinen takové žádosti vyhovět. Prodloužení termínu splatnosti Půjčky poskytnuté se splatností 

90 dnů je možné nejvýše o 1 kalendářní měsíc. 

3. Projeví-li Klient po telefonickém upozornění podle odst. 3 článku 4 Podmínek zájem na Prodloužení 

termínu splatnosti půjčky, zašle Věřitel Klientovi Nabídku na prodloužení termínu splatnosti půjčky ve 

formě textové zprávy SMS na telefonní číslo, které Klient uvedl v Žádosti o půjčku. Nabídka na 

prodloužení termínu splatnosti půjčky poskytnuté se splatností až 30 dní bude obsahovat následující 

údaje: „schvalili jsme prodlouzeni TSP o …dnu,tj. pujcka …..Kc, s PPP ….Kc, s PP …Kc, s urokem …% p.a. 

je nyni splatna dne …., RPSN …..%, v.s………. prectete si OP a zaslete zpet sms s textem Souhlasim 

s nabidkou. vase KP“ V případě půjčky poskytnuté se splatností 90 dní bude Nabídka na prodloužení 

termínu splatnosti půjčky obsahovat následující údaje: „schvalili jsme prodlouzeni TSP, tj. pujcka …..Kc, 

s PPP ….Kc, s PP …Kc, s urokem …% p.a. je nyni splatna v jedne/dvou/trech splatkach  výši …………………,- 

Kč, ve výši a ve výši ……………,- Kč splatnych do ....., ..... a ..... (budou specifikovány konkrétní dny 

splatnosti), RPSN …..%, v.s………. prectete si OP a zaslete zpet sms s textem Souhlasim s nabidkou. vase 

KP“ 

4. Zasláním SMS zprávy ve tvaru “Souhlasim s nabidkou” zpět na číslo 778467467 souhlasí Klient 

s Prodloužením termínu splatnosti půjčky na základě Nabídky na prodloužení termínu splatnosti půjčky 

a těchto Podmínek. Odsouhlasením Nabídky na prodloužení termínu splatnosti půjčky dle tohoto 

odstavce Klient stvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto Podmínek. 

5. Po odsouhlasení Nabídky na prodloužení termínu splatnosti půjčky dle odst. 3 tohoto článku 

Podmínek, odešle Věřitel Klientovi na elektronickou adresu (email) uvedenou v Žádosti o půjčku 

Podmínky a informace v souladu s ust. § 5 odst. 4 a přílohy č. 7 Zákona č. 145/2010 Sb. - o 

spotřebitelském úvěru; vzor informací je uveden v příloze č. 6 a v příloze č. 7 Podmínek. 

6. Podmínkou pro Prodloužení termínu splatnosti půjčky je odsouhlasení Nabídky na prodloužení termínu 

splatnosti půjčky způsobem uvedeným v odst. 3 tohoto článku Podmínek. 

7. Klient musí odeslat textovou zprávu SMS s odsouhlasením Nabídky na prodloužení termínu splatnosti 

půjčky do 360 min po obdržení takové Nabídky na prodloužení termínu splatnosti půjčky ve formě 

podle odst. 3 tohoto článku Podmínek. Není-li Nabídka na prodloužení termínu splatnosti půjčky takto 

Klientem odsouhlasena včas a ve formě podle odst. 3 tohoto článku Podmínek nebo je-li návrh 

Klientem odmítnut, platnost takové Nabídky na prodloužení termínu splatnosti půjčky končí. 

8. Prodloužení termínu splatnosti půjčky se považuje za účinné v okamžiku, kdy Věřitel obdrží od Klienta 

odsouhlasení Nabídky na prodloužení termínu splatnosti půjčky způsobem a ve formě dle odst. 3 a 

odst. 6 tohoto článku Podmínek.  
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9. Odsouhlasením Nabídky na prodloužení termínu splatnosti půjčky způsobem dle odst. 3 tohoto článku 

Podmínek Klient opětovně potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami, a dále, že tyto Podmínky 

odpovídají vůli Klienta a Klient bude plnit své závazky z nich vyplývající. Odsouhlasením Nabídky na 

prodloužení termínu splatnosti půjčky způsobem dle odst. 3 tohoto článku Podmínek Klient opakovaně 

potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, které obsahují informace ve smyslu ust. § 1843-1845 

občanského zákoníku, a jsou k dispozici na Internetových stránkách. 

 

Článek 6 

Poplatek za půjčku, Úroky a Poplatek za prodloužení půjčky  

1. Věřitel si na úhradu nákladů spojených s posouzením Žádosti o půjčku a poskytnutím Půjčky účtuje 

Poplatek za půjčku. 

2. Výše Poplatku za půjčku činí částku ve výši 0 Kč.  

3. Věřitel si za poskytnutí Půjčky účtuje Úroky. 

4. Úroky činí 361,35% p.a. 

5. Věřitel si na úhradu nákladů spojených s posouzením Žádosti o prodloužení půjčky a Prodloužením 

termínu splatnosti půjčky účtuje Poplatek za prodloužení půjčky. 

6. Výše Poplatku za prodloužení Půjčky poskytnuté se splatností až 30 dní činí: 

 při jistině poskytnuté Půjčky ve výši od 1000 Kč do 5000 Kč částku ve výši 600Kč  

 při jistině poskytnuté Půjčky ve výši od 5100 Kč do 10000 Kč částku ve výši 1600 Kč 

 při jistině poskytnuté Půjčky ve výši od 10100 Kč do 15000 Kč částku ve výši 2700 Kč  

 při jistině poskytnuté Půjčky ve výši od 15100 Kč do 20000 Kč částku ve výši 3700 Kč  

 při jistině poskytnuté Půjčky ve výši od 20100 Kč do 25000 Kč částku ve výši 4700 Kč 

 při jistině poskytnuté Půjčky ve výši od 25100 Kč do 30000 Kč částku ve výši 5800 Kč  

 při jistině poskytnuté Půjčky ve výši od 30100 Kč do 35000 Kč částku ve výši 6800 Kč  

 při jistině poskytnuté Půjčky ve výši od 35100 Kč do 40000 Kč částku ve výši 7900 Kč 

 při jistině poskytnuté Půjčky ve výši od 40100 Kč do 45000 Kč částku ve výši 8900 Kč  

 při jistině poskytnuté Půjčky ve výši od 45100 Kč do 50000 Kč částku ve výši 9900 Kč  

7. Výše Poplatku za prodloužení Půjčky poskytnuté se splatností 90 dní činí částku odpovídající 

Úrokům z nesplacené části jistiny Půjčky a Poplatku za půjčku za dobu, o kterou je splatnost Půjčky 

prodloužena. 

8. Klient je povinen Věřiteli uhradit Poplatek za půjčku, Poplatek za prodloužení půjčky a Úroky spolu 

se splacením jistiny Půjčky. 

 

Článek 7 

Splatnost a splacení Půjčky 

1. Splatnost Půjčky poskytnuté se splatností až 30 dní činí maximálně 30 dní a je specifikována v 

Žádosti o půjčku, případně v odsouhlasené Nabídce na prodloužení termínu splatnosti půjčky. 
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Půjčka poskytnutá se splatností 90 dní je splatná ve třech splátkách ve výši stanovené v Nabídce 

splatných 30., 60. a 90. den ode dne odepsání jistiny Půjčky z účtu Věřitele ve prospěch účtu Klienta. 

Pokud poslední den splatnosti Půjčky nebo některé její splátky připadne na den, který není 

pracovním dnem, bude Půjčka nebo příslušná splátka Půjčky splatná v nejbližší následující pracovní 

den. 

2. Při provedení platby Klientem ve prospěch bankovního účtu Věřitele je Klient povinen uvést 

variabilní symbol, který mu byl sdělen v Nabídce dle článku 3 Podmínek, příp. v Nabídce na 

prodloužení splatnosti půjčky dle článku 5 Podmínek. 

3. Veškeré platby ve prospěch Věřitele jsou považovány za provedené okamžikem odepsaní z  účtu 

Klienta ve prospěch bankovního účtu Věřitele. 

4. Klient je oprávněn Půjčku nebo splátku Půjčky bez jakýchkoli dodatečných poplatků splatit před 

datem její splatnosti. Celková výše Poplatku za půjčku, příp. Poplatku za prodloužení půjčky, se v 

případě předčasného splacení Půjčky nesnižuje ani nevrací. Celková výše Úroků se snižuje o 

poměrnou část Úroku ve výši, na kterou by Věřiteli vznikl nárok, pokud by k  předčasnému splacení 

nedošlo, a to za období ode dne, kdy byla jistina Půjčky předčasně splacena, do dne, kdy měla být 

Půjčka v souladu se Smlouvou o půjčce, příp. Prodloužením termínu splatnosti půjčky, splacena. 

 

Článek 8 

Odstoupení od Smlouvy o půjčce, Výpověď Smlouvy o půjčce  

1. Klient má právo odstoupit od Smlouvy o půjčce bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce 

ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o půjčce. 

2. Klient nemá právo na odstoupení od Smlouvy o půjčce, jestliže již před výkonem svého práva na 

odstoupení Věřiteli Půjčku spolu s Poplatkem za půjčku a Úrokem, příp. s Poplatkem za prodloužení 

půjčky, v plné výši splatil. 

3. Klient vykoná své právo na odstoupení tím, že ve lhůtě stanovené v odst. 1 tohoto článku Podmínek 

zašle Věřiteli písemné oznámení o odstoupení na Kontaktní adresu.  

4. Odstoupení od Smlouvy o půjčce je účinné vůči Věřiteli okamžikem doručení oznámení o 

odstoupení Věřiteli ve formě a způsobem uvedeným v tomto článku Podmínek. 

5. Klient je v oznámení o odstoupení povinen uvést: 

 Jméno, příjmení a datum narození Klienta; 

 oznámení ohledně odstoupení od Smlouvy o půjčce; a 

 podpis Klienta. 

6. V případě uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o půjčce je Klient povinen Věřiteli vrátit 

veškeré finanční prostředky poskytnuté Věřitelem na bankovní účet Věřitele, a to do 30 dnů ode 

dne odeslání oznámení o odstoupení od Smlouvy o půjčce.  

7. Jestliže Klient od Smlouvy o půjčce odstoupil, je povinen uhradit Věřiteli poměrnou část Úroků ve 

výši, na kterou by Věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy o půjčce nedošlo, a to za 

období ode dne, kdy byla Půjčka poskytnuta, do dne, kdy je jistina Půjčky splacena.  Denní úrok činní 

0,99% p.d. 

8. Klient je oprávněn Smlouvu o půjčce vypovědět, a to s okamžitou účinností ke dni doručení 
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písemného oznámení zaslaného na Kontaktní adresu. V případě uplatnění práva na výpověď 

Smlouvy o půjčce je Klient povinen Věřiteli vrátit veškeré finanční prostředky poskytnuté Věřitelem 

včetně Poplatku za půjčku, případně též Poplatku za prodloužení půjčky, pokud na něj Věřiteli vznikl 

nárok, v plné výši a Úroků ve výši ke dni splacení Půjčky. 

9. Klient je v oznámení o výpovědi Smlouvy o půjčce povinen uvést, příp. přiložit:  

 Jméno, příjmení a datum narození Klienta; 

 oznámení ohledně výpovědi Smlouvy o půjčce; a 

 podpis Klienta. 

 

Článek 9 

Opakovaná Půjčka 

1. Věřitel si vyhrazuje právo informovat Klienta, vždy po úplném splacení předchozí Půjčky, ve formě 

textové zprávy SMS na telefonní číslo, které Klient uvedl v Žádosti o půjčku zaslané ve formě 

elektronického formuláře, o možnosti a podmínkách poskytnutí nové Půjčky v konkrétní výši. 

V případě, že se bude jednat o Půjčku se splatností až 30 dní bude tato informace obsahovat 

následující údaje: „informujeme vas o moznosti pujcky ……Kc, PP ….Kc, urok …….% p.a., splatnost dne 

……., rpsn ……%, v.s……... Mate-li zajem o tuto pujcku a nedoslo-li ke zmene udaju uvedenych v zadosti 

o pujcku, prectete si OP a zaslete zpet sms s textem „Zadam a potvrzuji“, vase KP“. V případě Půjčky se 

splatností 90 dní bude tato informace obsahovat následující údaje: „informujeme vas o moznosti 

pujcky ……Kc, PP ….Kc, urok …….% p.a., se splatnosti ve trech splatkach ve vysi .....,- Kc, ……… Kc a 

………,- Kc splatnych 30, 60 a 90 dnů ode dne, rpsn ……%, v.s……... Mate-li zajem o tuto pujcku a 

nedoslo-li ke zmene udaju uvedenych v zadosti o pujcku, prectete si OP a zaslete zpet sms s textem 

„Zadam a potvrzuji“, vase KP“. 

2. V případě, že má Klient zájem o možnost poskytnutí Půjčky dle zaslané informace a zároveň u něj 

nedošlo ke změně údajů uvedených v Žádosti o půjčku zaslané ve formě elektronického formuláře, 

zašle po přečtení Podmínek Věřiteli textovou zprávu SMS ve tvaru „Zadam a potvrzuji“ zpět na číslo 

778467467. V případě, že má Klient zájem o možnost poskytnutí Půjčky dle zaslané informace, ale 

došlo u něj ke změně údajů uvedených v Žádosti o půjčku zaslané ve formě elektronického formuláře, 

postupuje dále dle odst. 13 tohoto článku Podmínek. Klient souhlasí s tím, že Věřitel může ověřit 

správnost, pravdivost a úplnost údajů uvedených v Žádosti o půjčku a jejich soulad s těmito 

Podmínkami, a to zejména ve veřejných seznamech a rejstřících, u telefonních operátorů a finančních 

institucí a v registrech dlužníků. Věřitel je oprávněn zavolat na telefonní čísla, která Klient uvedl v 

Žádosti o půjčku zaslané ve formě elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách, a 

ověřit si údaje uvedené v Žádosti o půjčku. 

3. Klient musí odeslat textovou zprávu SMS s Žádostí o půjčku dle odst. 2 tohoto článku Podmínek do 360 

min po obdržení informace dle odst. 1 tohoto článku Podmínek od Věřitele. Není-li Žádost o půjčku 

takto Klientem odeslána včas a ve formě podle odst. 2 tohoto článku Podmínek nebo je-li informace 

Klientem odmítnuta, platnost informace končí. 

4. Po obdržení Žádosti o půjčku zaslané ve formě textové zprávy SMS dle odst. 2 tohoto článku Podmínek 

Věřitel informuje Klienta o schválení poskytnutí Půjčky zasláním Nabídky ve formě textové zprávy SMS 

na telefonní číslo, které Klient uvedl v Žádosti o půjčku zaslané ve formě elektronického formuláře. 

Nabídka Půjčky poskytované splatností až 30 dní bude obsahovat následující údaje: "schvalili jsme 

pujcku ….. Kc s PP …. Kč a s urokem …..% p.a., se splatnosti dne ……., RPSN ……%, v.s. ……….. prectete si 
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OP a zaslete zpet sms s textem „Souhlasim s nabidkou“, vase KP ". V případě Půjčky poskytované se 

splatností 90 dní bude Nabídka obsahovat následující údaje: „schvalili jsme pujcku ….. Kc s PP …. Kč a s 

urokem ….% p.a., se splatnosti ve trech splatkach ve vysi .....,- Kc, ……… Kc a ………,- Kc splatnych ....., ..... 

a ....., RPSN ….%, v.s. …... prectete si OP a zaslete zpet sms s textem Souhlasim s nabidkou. vase KP". 

5. Zasláním SMS zprávy ve tvaru “Souhlasim s nabidkou” zpět na číslo 778467467 souhlasí Klient s 

přijetím Půjčky na základě Nabídky a těchto Podmínek a s uzavřením Smlouvy o půjčce. 

6. Klient musí odeslat textovou zprávu SMS s odsouhlasením Nabídky podle odst. 5 tohoto článku 

Podmínek do 360 min po obdržení Nabídky od Věřitele. Není-li Nabídka takto Klientem odsouhlasena 

včas a ve formě podle odst. 5 tohoto článku Podmínek nebo je-li Nabídka Klientem odmítnuta, platnost 

Nabídky končí. 

7. Odesláním textové zprávy SMS s odsouhlasením Nabídky podle odst. 5 tohoto článku Podmínek Klient 

opětovně potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami, a dále, že Nabídka a tyto Podmínky odpovídají 

vůli Klienta a Klient bude plnit své závazky z nich vyplývající. Odesláním textové zprávy SMS s 

odsouhlasením Nabídky podle odst. 5 tohoto článku Podmínek Klient zároveň potvrzuje, že požaduje 

poskytnutí Půjčky způsobem uvedeným v Žádosti o půjčku a dle odst. 8 tohoto článku Podmínek. 

Odesláním textové zprávy s odsouhlasením Nabídky podle odst. 5 tohoto článku Podmínek Klient dále 

výslovně žádá Věřitele, aby Smlouva o půjčce byla sjednána prostřednictvím prostředků komunikace na 

dálku. 

8. Věřitel poskytne Půjčku Klientovi na bankovní účet uvedený v Žádosti o půjčku do jednoho pracovního 

dne ode dne odsouhlasení Nabídky podle odst. 5 tohoto článku Podmínek. 

9. Smlouva o půjčce je považována za uzavřenou okamžikem, kdy Věřitel poskytne Klientovi Půjčku v 

souladu s tímto článkem Podmínek. Věřitel Klientovi Půjčku v souladu s tímto článkem 9 poskytne za 

podmínky, že: 

 Klient Věřiteli zašle Žádost o půjčku podle odst. 1 až 3 tohoto článku Podmínek, 

 Věřitel na základě Žádosti o půjčku poskytnutí Půjčky interně schválí a zašle Klientovi Nabídku 

podle odst. 4 tohoto článku Podmínek, a 

 Klient zašle Věřiteli svůj souhlas s Nabídkou podle odst. 5 a 6 tohoto článku Podmínek. 

10. Po uzavření Smlouvy o půjčce dle odst. 9 tohoto článku Podmínek odešle Věřitel Klientovi na 

elektronickou adresu (email) uvedenou v Žádosti o půjčku Podmínky a informace v souladu s ust. § 5 

odst. 4 a přílohy č. 6 Zákona č. 145/2010 Sb. - o spotřebitelském úvěru; vzor informací je uveden 

v příloze č. 4 a v příloze č. 5 Podmínek. 

11. Po odsouhlasení Nabídky způsobem uvedeným v odst. 5 tohoto článku odešle Věřitel Klientovi na 

adresu uvedenou v Žádosti o půjčku písemné vyhotovení Smlouvy o půjčce, a to buď v listinné podobě, 

nebo na Trvalém nosiči dat. Smlouva o půjčce bude obsahovat údaje uvedené v Žádosti o půjčku a v 

odsouhlasené Nabídce. Dokumenty poslané Klientovi na Trvalém nosiči dat považuje Věřitel za 

doručené okamžikem jejich odeslání; Věřitel je oprávněn na Dokumentech zaslaných Klientovi na 

Trvalém nosiči dat nahradit podpis osob oprávněných jednat za Věřitele tištěnými nebo mechanickými 

prostředky. Klient odešle zpět na Kontaktní adresu Věřitele, příp. na elektronickou adresu (email) 

Věřitele uvedenou v Příloze č. 4 a v příloze č. 5 Podmínek (informace ve smyslu § 5 a přílohy č. 6 Zákona 

č. 145/2010 Sb. - o spotřebitelském úvěru) jedno jím podepsané písemné vyhotovení Smlouvy o 

půjčce, a to buď v listinné podobě, nebo na Trvalém nosiči dat; vzor Smlouvy o půjčce je uveden 

v příloze č. 2 a v příloze č. 3 Podmínek. 

12. Smlouva o půjčce zaniká ke dni úplného splacení Půjčky, Poplatku za půjčku, příp. Poplatku za 
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prodloužení půjčky, Úroků. Smlouva o půjčce dále zaniká v případě jejího předčasného ukončení ve 

smyslu článku 8 Podmínek. 

13. V případě, že má Klient zájem o možnost poskytnutí Půjčky dle informace zaslané způsobem uvedeným 

v odst. 1 tohoto článku Podmínek, ale došlo u něj ke změně údajů uvedených v Žádosti o půjčku 

zaslané ve formě elektronického formuláře, je povinen tyto údaje upravit tak, aby byly správné, 

pravdivé a úplné. Klient může údaje uvedené v Žádosti o půjčku upravit prostřednictvím textové zprávy 

SMS či prostřednictvím Klientské sekce na Internetových stránkách.  

14. Článek 2 odst. 8. a odst. 9 Podmínek platí i v případě poskytnutí Opakované půjčky dle tohoto článku. 

15. Nevyužije-li Klient možnosti úpravy údajů dle odst. 13 tohoto článku Podmínek, je v případě zájmu o 

možnost poskytnutí Půjčky povinen vyplnit novou Žádost o půjčku ve formě elektronického formuláře 

umístěného na Internetových stránkách. V tomto případě bude Věřitel při posuzování Žádosti o půjčku 

a poskytnutí Půjčky postupovat způsobem uvedeným v článku 2 a 3 Podmínek. 

 

Článek 10 

Mimosoudní řešení sporů 

1. V případě sporu mezi Klientem a Věřitelem vyplývajícího ze Smlouvy o půjčce má Klient právo na 

mimosoudní řešení takového sporu. Subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení takového sporu je 

Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu, se sídlem Praha 1, Legerova 1581/69, PSČ 110 00.  

Internetová adresa Kanceláře finančního arbitra: www.finarbitr.cz. 

2. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů 

on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských 

sporů on-line) je Klient oprávněn obrátit se v případě sporu mezi Klientem a Věřitelem vyplývajícího ze 

Smlouvy o půjčce na evropskou platformu pro řešení sporů online. 

Internetová adresa platformy: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

E-mailová adresa Kouzelné půjčky: office@kouzelnapujcka.cz. 

 

Článek 11 

Ostatní ustanovení 

1. Uzavřením Smlouvy o půjčce dává Klient Věřiteli souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ke zpracování jeho Osobních údajů, které budou Klientem Věřiteli sděleny v souvislosti 

s uzavíráním, trváním a ukončením Smlouvy o půjčce. Souhlas se zpracováním Osobních údajů 

poskytnutých Věřiteli je udělen jak k účelům jednání o uzavření Smlouvy o půjčce, za účelem 

poskytnutí Půjčky a úkonům souvisejícím s poskytnutím Půjčky, tak 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 (reklamní a marketingová činnost). Souhlas 

Klienta zahrnuje zpracování Osobních údajů i dalšími subjekty, které zpracovávají Osobní údaje na 

základě smluvního vztahu s Věřitelem. 

2. Klient uzavřením Smlouvy o půjčce dává souhlas Věřiteli k předání Osobních údajů dalším subjektům 

spolupracujícím s Věřitelem při realizaci Smlouvy o půjčce a při vymáhání plnění ze Smlouvy o půjčce a 

společníkům Věřitele. 

http://www.finarbitr.cz/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
mailto:office@kouzelnapujcka.cz
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3. Klient uděluje svůj souhlas se zpracováním a předáváním Osobních údajů dobrovolně a má právo ho 

kdykoli odvolat. 

4. Klient má právo přístupu k Osobním údajům poskytnutých Věřiteli, 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 Věřitele 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. 

5. Tyto Podmínky mohou být Věřitelem kdykoliv jednostranně změněny formou oznámení na 

Internetových stránkách učiněného nejméně 10 kalendářních dnů před navrhovaným datem účinnosti 

změny Podmínek. Změněné Podmínky se uplatní pouze na Půjčky poskytnuté ode dne účinnosti 

změněných Podmínek. Půjčky poskytnuté do dne účinnosti změny Podmínek se nadále řídí 

Podmínkami v jejich původním znění. Změněné Podmínky Věřitel uveřejní na Internetových stránkách. 

 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2016. 

 

Příloha č. 1: Postup vyplňování Žádosti o půjčku a vzor Žádosti o půjčku 

Příloha č. 2: Vzor Smlouvy o půjčce se splatností až 30 dní 

Příloha č. 3: Vzor Smlouvy o půjčce se splatností 90 dní 

Příloha č. 4: Vzor informace ve smyslu § 5 a přílohy č. 6 Zákona č. 145/2010 Sb. - o spotřebitelském úvěru 

pro Půjčku se splatností až 30 dní 

Příloha č. 5:  Vzor informace ve smyslu § 5 a přílohy č. 6 Zákona č. 145/2010 Sb. - o spotřebitelském úvěru 

pro Půjčku se splatností 90 dní 

Příloha č. 6:  Vzor informace ve smyslu § 5 a přílohy č. 7 Zákona č. 145/2010 Sb. - o spotřebitelském úvěru 

pro Půjčku se splatností až 30 dní 

Příloha č. 7: Vzor informace ve smyslu § 5 a přílohy č. 7 Zákona č. 145/2010 Sb. - o spotřebitelském úvěru 

pro Půjčku se splatností 90 dní 
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Příloha č. 2: Vzor Smlouvy o půjčce se splatností až 30 dní 
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Příloha č. 3: Vzor Smlouvy o půjčce se splatností 90 dní 
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Příloha č. 4: Vzor informace ve smyslu § 5 a přílohy č. 6 Zákona č. 145/2010 Sb. - o spotřebitelském úvěru pro 

Půjčku se splatností až 30 dní 
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Příloha č. 5: Vzor informace ve smyslu § 5 a přílohy č. 6 Zákona č. 145/2010 Sb. - o spotřebitelském úvěru pro 

Půjčku se splatností 90 dní 
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Příloha č. 6: Vzor informace ve smyslu § 5 a přílohy č. 7 Zákona č. 145/2010 Sb. - o spotřebitelském úvěru pro 

Půjčku se splatností až 30 dní 
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Příloha č. 7: Vzor informace ve smyslu § 5 a přílohy č. 7 Zákona č. 145/2010 Sb. - o spotřebitelském úvěru pro 

Půjčku se splatností 90 dní 
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