
  
 
  

 

PROFI CREDIT Czech, a. s. 

Klimentská 1216/46,110 00 Praha 1  
Infolinka: +420 466 741 490 

E-mail: proficredit@proficredit.cz,www.proficredit.cz 

PROFI CREDIT Czech, a.s. je významným poskytovatelem nebankovních půjček. Je součástí úvěrové divize nadnárodní finanční 
skupiny Profireal Group, která kromě České republiky působí v dalších třech zemích střední a východní Evropy a v Rusku. 
PROFI CREDIT Czech patří v Česku od roku 2000 mezi prvních pět hráčů na trhu nebankovních půjček. Vloni přesáhl v ČR celkový 
objem poskytnutých úvěrů 2 miliardy Kč. Společnost podporuje nezaopatřené děti v rámci iniciativy Dětský úsměv s PROFI CREDIT. 

Tisková zpráva 

 
Zpátky do školních lavic s akční půjčkou 20 000 se splátkou 999 
korun 
 

Praha, 8. srpna 2016 – PROFI CREDIT připravil akční nabídku cílenou na rodiče školou 

povinných dětí. Jedna z největších nebankovních společností u nás zahájila svou 

kampaň „zpátky do školních lavic“. Nabízí půjčku 20 000 korun se splátkou 999 korun. 

Akce platí od 8. srpna do 18. září. 

Podle průzkumu agentury Ipsos pro PROFI CREDIT více než tři čtvrtiny českých rodičů 

přiznávají, že nástup dítěte do školy zatíží rodinný rozpočet. Půjčku si v souvislosti se školní 

docházkou vzala v minulosti dokonce více než třetina rodin. „Podle našeho průzkumu nákup 

školních pomůcek, obědy, družina a zaplacení nejrůznějších kroužků přijdou rodiče 

v průměru na 20 000 korun. Nabízíme proto v srpnu a v září akční půjčku právě v této výši,“ 

říká marketingová ředitelka PROFI CREDIT Dana Hakavcová. 

PROFI CREDIT připravil pro klienty v rámci akce „zpět do 

školních lavic“ výhodnou osobní půjčku 20 000 korun se 

splátkou jen 999 korun měsíčně. Akční nabídka platí od 8. 

srpna do 18. září. 

Pokud klientům půjčka ve výši 20 000 korun nevyhovuje, 

mohou si vybrat i z dalších možností. PROFI CREDIT 

nabízí osobní půjčky od 10 000 do 166 000 korun s délkou 

splácení od jednoho roku do čtyř let. Osobní půjčku 

poskytuje PROFI CREDIT bez poplatku, vyžaduje minimum 

dokladů, a peníze dostanete na účet do 24 hodin od 

schválení úvěru. Výhodou je, že klienti nemusejí uvádět 

důvod, na co chtějí půjčku použít.  

Více informací o půjčkách získají klienti na bezplatné 

informační lince PROFI CREDIT 800 166 000 nebo na 

www.proficredit.cz. Mohou také navštívit jednu ze 75 

poboček po celé republice, kde se jim bude věnovat jakýkoliv z téměř 1 200 úvěrových poradců. 
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