Informace dle zákona č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti
s pandemií COVID-19

Společnost SIM PŮJČKA s.r.o. reaguje na aktuální opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru a
v souladu se zákonem č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti
s pandemií COVID-19, účinným od 17. 4. 2020, informuje své klienty o možnosti využít tzv.
ochrannou dobu, tj. odložit o zákonem stanovenou dobu platby sjednaných úvěrů.
Kdo může žádat
Oznámit nám svůj záměr využít ochrannou dobu může každý klient, který si u naší společnosti
sjednal a čerpal úvěr před 26. březnem 2020 a k témuž datu nebyl v prodlení se splácením úvěru
delším než 30 dnů.
Délka ochranné doby
Ochranná doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy klient
svůj úmysl využít ochrannou dobu naší společnosti oznámí a trvá do 31. 10. 2020 nebo uvede-li to
klient výslovně ve svém oznámení, pak do 31. 7. 2020. Upozorňujeme, že využití ochranné doby a
odložení splátek úvěru neznamená jejich prominutí, ale pouze posunutí povinnosti zaplatit splátky
úvěru oproti sjednanému termínu splatnosti do 31. 10. 2020 nebo do 31. 7. 2020, je-li toto datum
v oznámení výslovně uvedeno. O takto stanovenou ochrannou dobu se tedy automaticky prodlužuje
doba trvání úvěru.
Úročení dlužné částky po dobu trvání ochranné doby
Po celou dobu trvání ochranné doby je dlužná částka dále úročena zápůjční úrokovou sazbou ve výši
repo sazby vyhlášené ČNB, zvýšené o 8 procentních bodů, nebo je-li nižší, úrokovou sazbou
sjednanou v uzavřené smlouvě o úvěru. Takto stanovený úrok je splatný spolu s dlužnou částkou po
konci ochranné doby.
Náležitosti oznámení o využití ochranné doby?
Písemné oznámení klienta o využití ochranné doby musí obsahovat:
-

označení klienta (jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, bydliště)
prohlášení, že klient má v úmyslu využít ochrannou dobu z důvodu negativního
ekonomického dopadu pandemie COVID -19 na jeho osobu,
uvedení, zda klient využívá ochrannou dobu do 31. 7. 2020 nebo do 30. 10. 2020
označení úvěru (číslo smlouvy), kterého se oznámení týká.

Oznámení je možné učinit prostřednictvím e-mailu pohledavky@simpujcka.cz nebo zaslat písemně
na adresu SIM PŮJČKA s.r.o., Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1.
Vyřízení oznámení
Po přijetí řádného oznámení zašle společnost SIM PŮJČKA s.r.o. klientovi potvrzení o přijetí a
nejpozději do 30 dnů písemně klientovi sdělí datum počátku a konce ochranné doby, informaci o výši,

počtu a četnosti plateb, jež má klient po skončení ohranné doby provést a o celkové částce, včetně
úroků za dobu trvání ochranné doby, kterou má klient zaplatit.
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