Důsledky nesplácení
Pokud nesplatíte celkovou částku k úhradě ve stanoveném termínu splatnosti a ani si termín splatnosti
neprodloužíte, budeme nuceni přistoupit k vymáhání dlužné částky.
To s sebou nese důsledky v podobě navýšení celkové částky k úhradě o smluvní pokuty, úroky
z prodlení a účelně vynaložené náklady na vymáhání, popř. také předání Vašeho dluhu k vymáhání
externí inkasní agentuře a nahlášení do příslušných úvěrových registrů.
Vezměte také na vědomí, že veškeré tyto kroky významně ovlivní vaše kreditní skóre (důvěryhodnost)
při posuzování další půjčky.

Přehled nákladů na vymáhání
1. Smluvní pokuta
V případě prodlení Vám bude na základě smluvního ujednání účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 %
denně z částky v prodlení.
2. Zákonné úroky z prodlení
Kromě uvedené smluvní pokuty máme zároveň nárok na úroky z prodlení, které jsou stanoveny
příslušných právním předpisem. Výše úroku se mění v závislosti na změně repo sazby, kterou určuje
Česká národní banka, popř. změnou právního předpisu.
3. Účelně vynaložené náklady
Mimo výše uvedenou smluvní pokutu a úroky z prodlení Vám budou naúčtovány také účelně vynaložené
náklady spojené s vymáháním pohledávky. Do celkového procesu vymáhání je zahrnuto množství kroků
a nástrojů, zejména odesílání e-mailových a SMS zpráv, písemné upomínky, telefonická komunikace,
administrativní činnost spojená s předáním případů externí inkasní agentuře a další.

Půjčka splatná jednorázově
Počet dnů po splatnosti
Náklady na vymáhání

1
28 Kč

2 – 10
56 Kč

11 – 20
430 Kč

21 – 30
530 Kč

31 – 35
574 Kč

35
115 Kč

Půjčka splatná ve více splátkách
Počet splátek
po splatnosti
Počet dnů
po splatnosti
Náklady
na vymáhání

1. splátka

2. splátka

3. splátka

2

7

15

2

7

15

2

28 Kč

56 Kč

430 Kč

88 Kč

442 Kč

574 Kč

Předání inkasní
agentuře

4. Externě vynaložené náklady
Pokud nedojde k úhradě pohledávky do 35 dní po splatnosti, bude případ předán do správy externí
inkasní agentury. Inkasní agentury už si účtují vlastní poplatky podle svých účelně vynaložených
nákladů.

