DODATEK KE SMLOUVĚ O ZÁPŮJČCE

Money Store s.r.o.
IČ 273 80 050
Praha 10 — Vinohrady, Korunní 810/104A, PSČ 101 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 109666
telefonní kontakt: + 420 274 780 961
(dále jen „Společnost“ nebo „My“)
a
Jan PŘÍKLAD
rodné číslo: 112233/0000
trvale bytem: Trvalá 1, 100 00, Praha 1
doručovací adr.: Přechodná 1, 100 00, Praha 1
telefonní kontakt: 777 888 999
e-mailová adresa: jan@priklad.cz
(dále jen „Klient“ nebo „Vy“)
(My a Vy dále společně jen „Smluvní strany“)
uzavřeli tento dodatek ke smlouvě o zápůjčce
Dne 1. 1. 2019 jsme uzavřeli smlouvu o zápůjčce prostřednictvím aplikace Klaplo.to (dále jen
„Smlouva“). Na základě Smlouvy Vám byla poskytnuta zápůjčka ve výši 3.000,-- Kč (dále
jen „Zápůjčka“).
My jsme oprávněni uzavřít s Vámi tento dodatek jen za předpokladu, že nebudeme mít
důvodné pochybnosti o Vaší neschopnosti splácet tuto Zápůjčku.
Dle Smlouvy je k dnešnímu dni výše nesplacené jistiny 3.000,-- Kč, výše nesplacených úroků
930,-- Kč a výše nesplaceného poplatku za poskytnutí Zápůjčky 95,-- Kč.
Vy tímto žádáte o prodloužení data splatnosti o 31 dní. Nový termín splatnosti Zápůjčky
je: 4. 3. 2019, kdy celková dlužná částka bude uhrazena nejpozději k tomuto dni jedinou
splátkou.
Prohlašujete, že nedošlo ke změně Vaší finanční situace.
Dohodli jsme se, že za prodloužení splatnosti původní Smlouvy o 31 dní nám uhradíte
poplatek ve výši 300 Kč.
Na základě domluvy Smluvních stran (nás a Vás) bude mít Zápůjčka od dnešního dne nové
parametry:
Nové datum splatnosti Zápůjčky: 4. 3. 2019
Výše Zápůjčky: 4.025,-- Kč
Doba trvání Zápůjčky: 31 dní
Výše RPSN: 3083 %
Úrok: 1 % denně

Celková částka včetně výše uvedených poplatků a úroků, kterou zaplatíte k novému
datu splatnosti: 5.255,-- Kč.
Výše uvedená RPSN platí pouze v případě, že vrátíte Zápůjčku řádně a včas.
Tímto dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy platí beze změny.
Součástí tohoto dodatku jsou naše Všeobecné obchodní podmínky.

V Praze dne 1. 2. 2019

My
Za Money Store s.r.o.,
Ing. Ivo Krátký, jednatel

Vy
Jan PŘÍKLAD

