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Podmínky marketingové akce „100% úroků zpět“  

Společnost TOMMY STACHI s.r.o., IČO: 271 48 084, Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 Žižkov, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99917, zastoupená 
panem Martinem Stehnem, jednatelem (dále jen „Společnost“), tímto stanovuje podmínky reklamní 
akce „100% úroků zpět“ (dále jen „Akce“), na jejímž základě (a při splnění podmínek) mohou být 
účastníkovi této Akce vráceny již uhrazené úroky ze smlouvy o zápůjčce uzavřené se Společností v 
době trvání Akce, a to až do výše 100%.  

Definice pojmů  

Pro účely těchto podmínek se:  

• „Kariérním řádem“ rozumí program, který stanoví kritéria, jejichž splněním může Účastník Akce 
získat nárok na vrácení uhrazených úroků ze smlouvy o zápůjčce uzavřené se Společností, a to jak 
při splacení celého splátkového kalendáře, tak např. i při výročí poskytnutí zápůjčky a předčasném 
splacení nebo při narozeninách Účastníka (podrobnosti se liší dle pozice v Kariérním řádu – viz 
tabulka níže).  

• „Kvalifikační dobou“ rozumí doba, po kterou může Účastník Akce postoupit na vyšší pozici v 
Kariérním řádu uzavřením nové smlouvy o zápůjčce se Společností.   

• „Redukční dobou“ rozumí doba, po kterou může Účastník Akce udržet získanou pozici v Kariérním 
řádu uzavřením nové smlouvy o zápůjčce se Společností.   

• „Účastníkem“ rozumí osoba, která v době trvání Akce uzavře se Společností platnou smlouvu o 
zápůjčce za podmínek zde uvedených.   

1. Podmínky účasti na Akci  

 Účastníkem Akce mohou být pouze plně svéprávné fyzické osoby starší 21 let.  

 Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu se Společností, 
nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby 
jinak spřízněné se Společností.  

2. Doba trvání Akce  

 Akce probíhá v termínu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv Akci 
zkrátit, prodloužit nebo ukončit. Zkrácení nebo ukončení Akce dle předchozí věty se nedotýká 
smluv o zápůjčce uzavřených v rámci Akce a v souladu s jejími podmínkami, jakož i nároků na 
vrácení úroku vzniklých v době trvání Akce, které zůstávají zachovány. Společnost si vyhrazuje 
právo zrušit Akci i u smluv o zápůjčce uzavřených v době trvání Akce, jestliže nastanou okolnosti, 
které Společnost v době vyhlašování Akce nemohla předpokládat, a to zejména tehdy, pokud 
dojde ke změně právních předpisů, v důsledku čehož bude Akce v rozporu se zákonem či pokud 
to Společnosti závazně nařídí některý z orgánů veřejné moci České republiky.   
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 Podmínky akce  

 Akce se vztahuje pouze na smlouvy o zápůjčce, na jejichž základě je Účastníkovi poskytnuta 
peněžitá zápůjčka ve výši jistiny 10 000 Kč - 150 000 Kč s dobou splácení dvanáct (12) až šedesát 
(60) měsíců.  

 Akce se vztahuje na všechny produkty Společnosti (všechny druhy nabízených zápůjček), pro 
každou produktovou řadu je posuzováno splnění podmínek Akce a dosažení pozice v Kariérním 
řádu samostatně.   

 Nárok na vrácení zaplacených úroků nebo jejich části vzniká Účastníkovi (i) při řádném, včasném 
a úplném splacení celé zápůjčky poskytnuté v době trvání Akce a současně (ii) včasném a řádném 
podání písemné žádosti o vrácení na adrese sídla Společnosti nebo prostřednictvím Klientského 
centra – detaily k podání žádosti jsou uvedeny níže). Konkrétní výše vrácených úroků je stanovena 
na základě včasné úhrady splátek a pozice Účastníka v Kariérním řádu, viz tabulka níže.   

 Výchozí umístění Účastníka Akce začíná na pozici 1. Postoupit na vyšší pozici v Kariérním řádu 
může Účastník Akce tehdy, pokud řádně, včasně a úplně splatil celou poskytnutou zápůjčku 
uzavřenou v době trvání Akce a současně uzavřel se Společností v Kvalifikační době novou 
smlouvu o zápůjčce, nebude-li Akce před uzavřením nové smlouvy o zápůjčce v souladu s těmito 
podmínkami ukončena. Uzavření nové smlouvy o zápůjčce v Redukční době potvrdí dosaženou 
pozici v Kariérním řádu, nezakládá nárok na změnu pozice. Pokud neuzavře Účastník Akce další 
smlouvu o zápůjčce v Kvalifikační ani Redukční době, bude v případě pozdějšího uzavření (v době 
trvání Akce) smlouvy o zápůjčce posunut v Kariérním řádu o jednu pozici níže.   

 Dosahovat určité pozice v Kariérním řádu lze pro každý produkt (typ zápůjčky) dle produktové 
řady zvlášť. Nelze tedy pro účely postupu/poklesu v Kariérním řádu kombinovat pozice dosažené 
u různých typů zápůjček (v rámci různých produktových řad1).   

 Za každý den, kdy je Účastník akce v prodlení s úhradou dílčí splátky poskytnuté zápůjčky, nárok 
na vrácení úroků poměrně klesá. Výše procentního poklesu za každý den prodlení je určena pozicí 
Účastníka v Kariérním řádu.   

 V případě využití možnosti refinancování nebo předčasného splacení je nárok na vrácení úroků v 
plné výši k dispozici až od určitých pozic dle přehledného popisu v tabulce níže.   

 V případě, že Účastník od smlouvy o zápůjčce odstoupí, jeho pozice v Kariérním řadu se vrací na 
tutéž pozici, kterou dosáhl před uzavřením smlouvy o zápůjčce, od které odstoupil.   

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Produktovou řadou se rozumí „mikropůjčka“, „standardní půjčka“ a stejným způsobem se posuzuje i konsolidace zápůjček  
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 Kariérní řád  
 

Pozice 
klienta 

Kdy Kolik Pokles bonusu za 1 den prodlení 
[%] 

Kvalifikační 
doba 

Redukční doba 

1 Při splacení celého splátkového kalendáře 100% úroků 
zpět 

5 Žádná Žádná 

2 

Při splacení celého splátkového kalendáře 
Při výročí poskytnutí půjčky možno předčasně doplatit 

100% úroků 
zpět 

5 30 60 
Při refinancování 25% úroků 

zpět 

3 

Při splacení celého splátkového kalendáře 
Při výročí poskytnutí půjčky možno předčasně doplatit 
Při narozeninách klienta možno předčasně doplatit 

100% úroků 
zpět 

5 30 60 
Při refinancování 25% úroků 

zpět 

4 

Při splacení celého splátkového kalendáře 
Při výročí poskytnutí půjčky možno předčasně doplatit 
Při narozeninách klienta možno předčasně doplatit 

100% úroků 
zpět 

4 30 60 
Při refinancování 50% úroků 

zpět 

5 

Při splacení celého splátkového kalendáře 
Při výročí poskytnutí půjčky možno předčasně doplatit 
Při narozeninách klienta možno předčasně doplatit 

100% úroků 
zpět 

4 30 60 
Při refinancování 75% úroků 

zpět 

6 

Při splacení celého splátkového kalendáře 
Při výročí poskytnutí půjčky možno předčasně 
doplatit Při narozeninách klienta možno 
předčasně doplatit 

100% úroků 
zpět 

3 30 60 

Při refinancování 100% úroků 
zpět 

7 

Při splacení celého splátkového kalendáře 
Při výročí poskytnutí půjčky možno předčasně 
doplatit Při narozeninách klienta možno 
předčasně doplatit 

100% úroků 
zpět 

3 30 60 
Při refinancování 100% úroků 

zpět 
Při předčasném doplacení po uhrazení 3/4 splátek a kdykoliv 
později 

25% úroků 
zpět 

8 

Při splacení celého splátkového kalendáře 
Při výročí poskytnutí půjčky možno předčasně 
doplatit Při narozeninách klienta možno 
předčasně doplatit 

100% úroků 
zpět 

2 30 60 
Při refinancování 100% úroků 

zpět 
Při předčasném doplacení po uhrazení 1/2 splátek a kdykoliv 
později 

50% úroků 
zpět 

9 

Při splacení celého splátkového kalendáře 
Při výročí poskytnutí půjčky možno předčasně 
doplatit Při narozeninách klienta možno 
předčasně doplatit 

100% úroků 
zpět 

2 30 60 
Při refinancování 100% úroků 

zpět 

Při předčasném doplacení po uhrazení 1/4 splátek a kdykoliv 
později 

75% úroků 
zpět 

10 

Při splacení celého splátkového kalendáře 
Při výročí poskytnutí půjčky možno předčasně 
doplatit Při narozeninách klienta možno 
předčasně doplatit 

100% úroků 
zpět 

1 30 60 
Při refinancování 100% úroků 

zpět 
Při předčasném doplacení po uhrazení 1/4 splátek a kdykoliv 
později 

100% úroků 
zpět 
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 Při splnění podmínek Akce bude vzniklý nárok na vrácené úroky vyplacen Účastníkovi Akce do 
třiceti (30) dnů, a to na základě jeho písemné žádosti adresované na adresu sídla Společnosti 
TOMMY STACHI s.r.o., Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3 nebo prostřednictvím  
Klientského centra. Žádost nemusí být podána na formuláři. Při splnění podmínek Akce bude 
částka vyplacena Účastníkovi v hotovosti v místě sídla Společnosti, nebo na bankovní účet 
Účastníka, který je uveden ve smlouvě o zápůjčce, k níž se žádost vztahuje. Písemnou žádost je 
Účastník povinen zaslat nejpozději úroků třiceti (30) dnů ode dne vypořádání smluvního vztahu 
ze smlouvy o zápůjčce, tj. doplacení všech dlužných částek, po uplynutí této lhůty již nelze 
žádost podat, resp. její podání nezakládá nárok Účastníka na vrácení zaplacených úroků nebo 
jejich části dle pozice v Kariérním řádu.   

 V případě, že Účastník Akce bude mít v době vzniku nároku na vrácení úroků po splatnosti 
jakýkoliv závazek ze své smlouvy o zápůjčce nebo z jiného finančního produktu Společnosti, je 
Společnost oprávněna tyto nároky vzájemně započíst. Účastník Akce není oprávněn započíst svou 
pohledávku na vrácení úroků oproti pohledávce Společnosti na úhradu splátky Účastníka ze 
smlouvy o zápůjčce nebo jiného finančního produktu Společnosti jednostranným právním 
jednáním, tedy bez dohody obou účastníků smlouvy.  

 Za předpokladu, že Účastník poruší smlouvu o zápůjčce takovým způsobem, že Společnost 
realizuje své právo zápůjčku zesplatnit, účast Účastníka v Kariérním řádu zaniká, bez ohledu na 
dosaženou pozici.   

Reprezentativní příklady   

Reprezentativní příklad při nesplnění či nevyužití Akce   

S produktem VIP půjčka ve výši 50 000 Kč pořízeným na pobočce se splatností 60 měsíců s měsíční 
splátkou 1 587 Kč činí fixní úroková sazba 10,98 % p.a. a RPSN 33,2 %. Se zápůjčkou je spojen 
pravidelný měsíční administrativní poplatek ve výši 500 Kč. Celková částka splatná spotřebitelem činí 
95 198 Kč, z toho celkové náklady zápůjčky (celkový objem úroků + celkový administrativní poplatek) 
činí 45 198 Kč.  

Reprezentativní příklad v rámci Akce (srovnání s výše uvedeným)   

Příklad při vrácení 100% úroků zpět  

Pokud Účastník řádným a úplným splacením celé zápůjčky zaplatí 95 198 Kč, následně na základě své 
včasné a řádné žádosti dostane zpět 100 % zaplacených úroků, tj. částku 15 198 Kč, tj. úrok bude 
fakticky činit 0 % p.a. a RPSN 27,7 % (oproti 33,2 %). Celková částka splatná Účastníkem by se tak 
snížila na 80 000 Kč (oproti 95 198 Kč), z toho celkové náklady zápůjčky by činily 30 000 Kč (oproti 45 
198 Kč).  

Příklad při vrácení 75 % úroků zpět  

Pokud Účastník řádným a úplným splacením celé zápůjčky zaplatí 95 198 Kč, následně na základě své 
včasné a řádné žádosti dostane zpět 75 % zaplacených úroků, tj. částku 11 399 Kč, tj. úrok bude 
fakticky činit 0 % p.a. a RPSN 29,2 % (oproti 33,2 %). Celková částka splatná Účastníkem by se tak 
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snížila na  83 799 Kč (oproti 95 198 Kč), z toho celkové náklady zápůjčky by činily 33 799 Kč (oproti 45 
198 Kč).  

Příklad při vrácení 50 % úroků zpět  

Pokud Účastník řádným a úplným splacením celé zápůjčky zaplatí 95 198 Kč, následně na základě své 
včasné a řádné žádosti dostane zpět 50 % zaplacených úroků, tj. částku 7 599 Kč, tj. úrok bude 
fakticky činit 0 % p.a. a RPSN 30,6 % (oproti 33,2 %). Celková částka splatná Účastníkem by se tak 
snížila na  87 599 Kč (oproti 95 198 Kč), z toho celkové náklady zápůjčky by činily 37 599 Kč (oproti 45 
198 Kč).  

Příklad při vrácení 25 % úroků zpět  

Pokud Účastník řádným a úplným splacením celé zápůjčky zaplatí 95 198 Kč, následně na základě své 
včasné a řádné žádosti dostane zpět 25 % zaplacených úroků, tj. částku 3 800 Kč, tj. úrok bude 
fakticky činit 0 % p.a. a RPSN 31,9 % (oproti 33,2 %). Celková částka splatná Účastníkem by se tak 
snížila na 91 398 Kč (oproti 95 198 Kč), z toho celkové náklady zápůjčky by činily 41 398 Kč (oproti 45 
198 Kč).  

Účastník bere na vědomí, že výše uvedené příklady jsou pouze reprezentativní a že konečná výše 
úrokové sazby, RPSN a nároku na vrácení uhrazených úroků se bude odvíjet od konkrétních 
sjednaných podmínek smlouvy o zápůjčce, jeho platební morálky a eventuální pozice v Kariérním 
řádu.   

3. Ostatní ujednání   

 Tyto Podmínky Akce jsou uveřejněny v Klientském centru Společnosti na internetové adrese 
https://servis.tommystachi.cz (po zadání příslušných přihlašovacích údajů Účastníka v sekci 
Soubory ke stažení), na webech www.tommystachi.cz a www.snadnapujcka.cz a originál těchto 
podmínek je uložen na pobočce Společnosti na adrese Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov 130 00.  

 Účastí na Akci projevuje každý Účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je plně 
dodržovat.  

 Žadatel o poskytnutí zápůjčky je oprávněn účast na Akci výslovně odmítnout. V takovém případě 
se na něj vztahují pouze obecné obchodní podmínky pro poskytování zápůjček.  

 Účast na Akci není nároková a nelze ji vymáhat soudní cestou, a to ani ve smyslu ust. § 2881 ve 
spojení s ust. § 2874 zákona č. 89/2012 Sb.  

 V případě, že bude Akce ukončena, nemá Účastník Akce nárok na náhradu jakékoliv škody či 
plnění z jakéhokoliv jiného právního důvodu vyjma případného vzniklého nároku na vrácení 
úroků.     

 Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, náklady či závazky související s 
vrácením úroků dle Akce.  

 Společnost si vyhrazuje právo vyloučit Účastníka z Akce, a to i bez předchozího upozornění nebo 
odmítnout žadatele o účast na Akci v případě porušení podmínek Akce, obecně závazných 
předpisů, práv třetích osob, či v případě podezření na jednání nebo skutečného jednání Účastníka 

https://servis.tommystachi.cz/
https://servis.tommystachi.cz/
http://www.tommystachi.cz/
http://www.tommystachi.cz/
http://www.snadnapujcka.cz/
http://www.snadnapujcka.cz/
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nebo žadatele o účast, které je v rozporu s dobrými mravy a oprávněnými zájmy třetích osob nebo 
Společnosti či vykazuje znaky trestné činnosti.   

 Ostatní skutečnosti výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platnými právními předpisy České 
republiky.  

 Účastník bere na vědomí, že Společnost za účelem jeho účasti na Akci spolu v souvislosti s 
poskytnutím zápůjčky zpracovává jeho osobní údaje, a to v rozsahu nezbytných údajů pro 
uzavření smlouvy o zápůjčce. Bližší informace o zpracování osobních údajů včetně souvisejících 
práv Účastníka lze nalézt zde.   
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