
STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 

1. Údaje o věřitelli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 

Věřitel Perfect Money, s. r. o.  
Adresa Neumannova 1453/28 

156 00 Praha 5, Zbraslav, IČ: 247 74 898 

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru 

A. Druh spotřebitelského úvěru 

Neúčelový úvěr s pevně stanovenou výpůjční úrokovou sazbou 10%, 17%, 24%, sjednaný na dobu určitou 

B. Celková výše spotřebitelského úvěru 

1000 Kč, 1500 Kč, 2000 Kč 2500 Kč, 3000 Kč, 3500 Kč, 4000 Kč, 4500 Kč, 5000 Kč, 5500 Kč, 6000 Kč, 6500 Kč, 7000 Kč, 7500 Kč, 8000 Kč 

C. Podmínky čerpání 

Peníze jsou poskytnuty bankovním převodem na účet Dlužníka, který uvede v žádosti o úvěr. 

D. Doba trvání spotřebitelského úvěru 

7 dní (jedna splátka) 14 dní (jedna splátka) 21 dní (jedna splátka)                          28 dní (jedna splátka) 

E. Splátky a případně způsob rozdělení splátek 

Zákazník splatí společnosti Perfect Money, s. r. o. celkovou dlužnou částku převodem na bankovní účet číslo 2400161662/2010 

F. Celková dlužná částka, kterou je třeba zaplatit 

Perfect Money, s. r. o. touto Smlouvou poskytuje úvěr (celkovou výši spotřebitelského úvěru) v rozmezí od 1000 Kč - 8000 Kč 

Zákazník se zavazuje zaplatit společnosti Perfect Money s. r. o. úrok 10% při výběru úvěru se splatností 7 dní (případně 7+7dní zdarma *). 

Zákazník se zavazuje zaplatit společnosti Perfect Money s. r. o. úrok 17% při výběru úvěru se splatností 14 dní (případně 14+7dní zdarma *).  

Zákazník se zavazuje zaplatit společnosti Perfect Money s. r. o. úrok 24% při výběru úvěru se splatností 21 dní (případně 21+7dní zdarma *). 

Celkové dlužné částky, které je Dlužník na základě této Smlouvy povinen zaplatit společnosti Perfect Money, s. r. o. jsou zveřejněny 
 
 * Nárok na 7 dní splatnosti zdarma vzniká Dlužníkovi v případě prvního úvěru a také v případě opakovaného úvěru, přičemž byl předchozí úvěr splacen nejpozději v den 
splatnosti 
 
3. Náklady spotřebitelského úvěru 

A. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 
Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru. 

 V případě úvěru se splatností 7 dní : 14299% 

V případě úvěru se splatností 7 dní+7 dní zdarma* : 1099.96% 

 V případě úvěru se splatností 14 dní :  5894% 

V případě úvěru se splatností 14 dní+7 dní zdarma* : 1431.56% 

V případě úvěru se splatností 21 dní : 4105% 

V případě úvěru se splatností 21 dní+7 dní zdarma* : 1551.27% 

příklad výpočtu RPSN:  

   
Více info zde: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spotrebitelsky-uver/priloha5.aspx 

B. Pokud je pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít 
Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy, nejsou zahrnuty v RPSN 

Pojištění úvěru X Ne nebo smlouvou o jiné doplňkové službě X Ne 

Pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek se nevyžaduje sjednání pojištění úvěru ani 

smlouva o jiné doplňkové službě. 
 

 C. Náklady v případě opožděných plateb 
Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej majetků) a způsobí potíže při získávání úvěru v budoucnosti 
Nevrátí-li Dlužník poskytnuté peněžní prostředky v den, kdy jsou splatné, je Dlužník povinen Věřiteli vedle úroku dle čl. 1.3 Smlouvy a vedle případného poplatku za 
prodloužení splatnosti dle čl. 9 Smluvních podmínek, uhradit i úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a dále smluvní pokutu ve výši 0,38% z 
dlužné částky za každý započatý den prodlení. Dlužník Věřiteli taktéž nahradí veškeré účelně vynaložené náklady na soudní i mimosoudní vymáhání pohledávky 
plynoucí ze smlouvy o úvěru. 

 

E-mailová adresa info@perfect-money.cz 
Webové stránky www.perfect-money.cz 
Telefon +420 211 221 421 



4. Další důležité právní aspekty 

A. Právo na odstoupení od Smlouvy o  úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr 
Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů. 

Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 14 kalendářních dnů od jejího uzavření, a to bez udání důvodu. 

B. Předčasné splacení 
Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti. Věřitel má 
v případě předčasného splacení úvěru nárok na náhradu nákladů. 

Zákazník je oprávněn předčasně splatit úvěr zcela nebo zčásti kdykoliv po dobu trvání Smlouvy o úvěru. 

Perfect Money, s. r. o. má v případě předčasného splacení nárok na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu 

vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1% z předčasně splacené části celkové 

výše spotřebitelského úvěru, 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 spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru.  

Náhrada nákladů nesmí současně přesáhnout částku úroku, kterou by zákazník zaplatil za dobu od předčasného 

splacení do skončení spotřebitelského úvěru. 

C. Vyhledávání v databázi 
Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí 
žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu 
osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností 

V případě, že je žádost o spotřebitelský úvěr zamítnuta na základě vyhledání v databázi o spotřebitelích za účelem posouzení jejich 

schopnosti splácet úvěr, Perfect Money, s. r. o. bezodkladně a bezplatně informuje zákazníka o výsledku tohoto nahlédnutí. 

D. Právo na návrh Smlouvy o úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr 
Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii Smlouvy o úvěru. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k 
uzavření Smlouvy o úvěru s Vámi. 

Zákazník na požádání obdrží bezplatně jedno vyhotovení návrhu Smlouvy o úvěru v listinné podobě. 

E. Doba, po kterou je věřitel vázán těmito informacemi 

Tyto informace platí 2 týdny ode dne obdržení. 

Uvedené však nezakládá povinnost společnosti Perfect Money, s. r. o. uzavřít se spotřebitelem Smlouvu o úvěru, pokud na 

základě posouzení Perfect Money, s. r. o. provedeného s odbornou péčí dojde tato společnost ke zjištění, že spotřebitel 

by nebyl schopen splácet příslušný úvěr. 
 

Zájemce o úvěr potvrzuje, (i) že od společnosti Perfect Money, s. r. o. obdržel Standardní informace o spotřebitelském úvěru, 

(ii) že ze strany společnosti Perfect Money, s. r. o. mu bylo poskytnuto náležité vysvětlení tak, aby byl schopen posoudit, zda navrhovaná Smlouva o úvěru 

odpovídá jeho potřebám a finanční situaci, a to včetně vysvětlení předsmluvních informací poskytnutých ve Standartních informacích o spotřebitelském 
úvěru, včetně důsledků prodlení a základních informací o jednotlivých nabízených produktech a jejich dopadech na spotřebitele (iii) skutečnost, že k 
poskytnutým Standardním informacím o spotřebitelském úvěru nemá žádné další dotazy a rozumí obsahu a dopadu poskytnutých informací. 

 


