PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ BEZÚROČNÝCH PŮJČEK SPOLKU FREE WILL, IČ: 01745654
Platné od 15.07. 2017 do 26.06.2018
1. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
Bezúročné půjčky lze poskytnout:
1.1. Osobám, které jsou občany ČR, mají trvalý pobyt na území ČR, jsou zletilé a způsobilé k právním
úkonům. Osobám cizí státní příslušnosti s povolením pobytu na území ČR. Tyto osoby musí být zletilé a
způsobilé k právním úkonům.
1.2. Osobám, které splňuji podmínky v bodě 1.1 a jejichž celkový čistý měsíční příjem nepřesahuje 40 %
částky aktuální průměrné měsíční mzdy v ČR.
1.3. Osobám, které právě již nečerpají bezúročnou půjčku u spolku FREE WILL.
1.4. Bezúročná půjčka se poskytuje na základě písemné smlouvy uzavřené mezi spolkem FREE WILL a
osobou, která splňuje podmínky uvedené v bodech 1.1 až 1.3.
2. ÚČELOVOST A SCHVALOVÁNÍ ÚVĚRŮ
2.1. Bezúročné půjčky jsou poskytovány účelově.
2.2. O poskytnutí půjček rozhoduje Rada spolku, a to zpravidla na základě pořadí důležitosti účelu, na nějž má
být půjčka poskytnuta.
2.3. Pořadí důležitosti účelu je podle mínění Rady následující:
2.3.1. Hmotná nouze –zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb (jídlo,
ošacení, hygienické potřeby, úhrada ubytovny)
2.3.2. Úhrada nákladné léčby – léky, diety, nezbytné zdravotní pomůcky, placená
rehabilitace, příplatková zdravotní péče
2.3.3. Úhrada nájmu nebo dluhu na nájmu
2.3.4. Školní obědy pro děti
2.3.5. Nezbytné opravy v domácnosti – voda, topení, wc apod.
2.3.6. Nezbytná výbava domácnosti – pořízení lednice, sporáku apod.
2.3.7. Bezbariérová úprava, kompenzační pomůcky a léčebné pobyty
2.3.8. Rozšíření vzdělání a získání nových dovedností
2.3.9. Volnočasové aktivity a rekreační pobyty dětí (zájmové kroužky, tábory, školní výlety apod.)
2.3.10. Oddluženi (akutně hrozící exekuce je upřednostňující faktor)
2.3.11. Ostatní potřebné věci
2.4. Při rozhodování o přidělování půjček budou upřednostňování žadatelé, kteří jsou rodiči samoživiteli
starající se o nezaopatřené dítě (děti)
2.5. V ojedinělých případech, z důvodů hodných zvláštního zřetele si Rada spolku vyhrazuje právo rozhodnout
o upřednostnění konkrétního žadatele dle svého uvážení.
3. ŽÁDOST O ÚVĚR A POTŘEBNÉ DOKLADY K VYŘÍZENÍ
3.1. Žádost o bezúročnou půjčku se předkládá ústně nebo písemně. Ústní žádost se podává kterémukoliv členu
Rady spolku FREE WILL. V případě písemné žádosti postačí běžně používaný formát žádostí zaslaný
spolku FREE WILL e-mailem na adresu spolekfreewill@email.cz , nebo poštou na adresu sídla spolku.
3.2. V žádosti se uvede výše požadované částky bezúročné půjčky a účel, na který bude půjčka využita. Dále
výše splátky, kterou si může žadatel dovolit měsíčně splácet, a den v měsíci, ve kterém bude splátka
hrazena. Ostatní uvedené okolnosti – současná životní situace žadatele – může být upřednostňujícím
faktorem při posuzování žádosti.
3.3. K žádosti se dokládá jeden doklad totožnosti (OP, ŘP, Pas), u občanů cizí státní příslušnosti povolení
k pobytu na území ČR. Dále potvrzení o výši měsíčního příjmu (Potvrzení z OSSZ o výši důchodů,
Rozhodnutí z úřadu Práce, Mzdový list – vše aktuální, ne starší než tři měsíce). Čestné prohlášení žadatele
o správnosti a úplnosti uvedených údajů. Předloží se originály těchto dokumentů, nebo zašlou kopie.

3.4. Před schválením půjčky je nutná alespoň jedna krátká osobní schůzka nebo videohovor žadatele s
člověkem, který má důvěru spolku FREE WILL, a to z důvodu ověření shody dokladové totožností se
skutečností.
4. VÝŠE MOŽNÉHO ÚVĚRU, PODMÍNKY ČERPÁNÍ, SPLÁTKY, ZPŮSOBY VÝPLATY PŮJČEK A DALŠÍ
USTANOVENÍ
4.1. Účelové bezúročné půjčky jsou poskytovány v rozmezí od 1 000,- až do postupně max. 100 000,- Kč.
4.2. Maximální možná výše první půjčky poskytnuté novému žadateli se pohybuje v rozmezí 2 000,- až 5 000,Kč. Tato částka je závislá na celkovém množství finančních prostředků v projektu (viz přehled projektu
půjček na internetových stránkách www.spolekfreewill.cz).. Po řádném splacení celé vypůjčené částky si
může žadatel zažádat o půjčku v dvojnásobné výši půjčky předchozí. Takto lze postupně žádat až do výše 100
000,- Kč.
4.3. Splátky úvěru jsou měsíční, a to obvykle ve výši 200,- Kč. Ve zvláště obtížné sociální situaci žadatele mohou
být sníženy. Minimální možná splátka je 50,- Kč měsíčně. Splátky se zasílají převodem na transparentní účet
bezúročných půjček, a to s označením čísla půjčky, které bude žadateli přiděleno při podepsaní smlouvy.
Splátku je možno uskutečnit také hotovostním vkladem na transparentní účet půjček na pokladně v některé z
poboček Fio banky. Vklad je bankou zpoplatněn dle ceníku banky (k 17. 9. 2016 činí poplatek 70,- Kč k tíži
vkladatele - třetí osoby), je proto namístě zvážit případné zřízení bankovního účtu ve Fio bance (zřízení účtu,
vedení, poplatky, vklady na pokladně oprávněnou osobou jsou zdarma). Při založení účtu je pouze potřeba
složit minimální jednorázový vklad ve výši 100,- Kč. Datum pravidelné měsíční splátky půjčky si určí žadatel
před podpisem smlouvy.
4.4. Mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je možné. V případě předčasného splacení úvěru lze o další
půjčku v maximální možné výši dvojnásobku splacené požádat nejdříve po uplynutí stanovené doby od
uzavření předchozí smlouvy. Tato doba je: u požadované částky do výše 10 000,- (včetně) – 6 měsíců. U
částky vyšší než 10 000 – 18 měsíců.
4.5. Čerpané úvěrové částky do výše 10 000,- Kč (včetně) jsou vyplácený žadateli, kterému byla půjčka schválená
(dále jen vydlužitel), způsobem jaký si zvolí. Nejjednodušší, nejrychlejší a nejlevnější způsob výplaty, který
preferujeme a doporučujeme, je bezhotovostní převod na bankovní účet. Lze vyplatit i na adresu poštovní
složenkou, poplatek za odeslání ve výši dle aktuálního ceníku České pošty bude hrazen ze zapůjčené částky. V
případě osobního setkání lze částku vyplatit v hotovosti při podpisu smlouvy. Částky vyšší než 10 000,- se
neposkytují do rukou ani na účty vydlužitelů, ale jsou na základě obdržených faktur vyplácený přímo třetím
stranám, které poskytly vydlužiteli věc či službu, na kterou úvěr u nás čerpá.
4.6. Vydlužitel po užití čerpané půjčky dokladově prokáže spolku FREE WILL, že poskytnutou půjčku řádně
využil v souladu s deklarovaným účelem, na nějž mu byla půjčka schválená. (Faktura, paragon, podací
lístek, kupní smlouva apod., postačí kopie jednoho dokladu)Využití půjčky se doloží do tří měsíců od
čerpání půjčky.
4.7. Pokud se po poskytnutí bezúročné půjčky prokáže, že vydlužitel využil zapůjčenou částku v rozporu
s uvedeným účelem stanoveným ve smlouvě, nebo se prokáže, že záměrně uvedl v žádosti o půjčku
neúplné či nesprávné údaje, které měly významný vliv na posouzení žádosti, bude vydlužitel písemně
vyzván k okamžitému (do jednoho měsíce) navrácení zapůjčené sumy. V případě, že nebude na doručenou
písemnou výzvu nijak reagovat (do jednoho měsíce od doručení), bude považován za neplatiče. Viz bod
5.1.
4.8. Vydlužitel souhlasí s tím, že jemu poskytnutá pomoc prostřednictvím bezúročné půjčky může být použita
v rámci propagace činnosti spolku FREE WILL. K tomuto účelu bude zveřejněno pouze křestní jméno,
místo bydliště a krátký popis vydlužitelovy situace, ve které bylo půjčkou pomoženo.
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Vydlužitel bere na vědomí, že v případě že bez vážných důvodů a předchozí domluvy se
spolkem FREE WILL přestane půjčku splácet (tří po sobě jdoucí chybějící splátky), budou jeho celé
jméno, rodné číslo, místo pobytu (uvedeno město nebo vesnice) a údaje týkající se jeho nesplácené
zápůjčky zveřejněny v seznamu neplatičů na internetových stránkách projektu. Abychom i ostatní chránili
před neférovým jednáním klienta, budeme informovat o vzniklém závazku případného neplatiče i centrální
registr dlužníků České republiky. Úprava údajů u dlužníků v databázi registru - tzn. navyšování nebo
snižování dluhu dlužníka, vynulování dluhu (označení dluhu za splacený), kompletní vymazání pohledávky

včetně historie (zpoplatněná služba 5% z počátečního dluhu, min. 1 000,- Kč - hradí vydlužitel) - se řídí
podle podmínek Centrálního registru Čr, podle pravidel vkladu dlužníka.
5.2. Spolek FREE WILL nikdy nebude vymáhat své pohledávky soudní cestou ani prostřednictvím
žádných dalších stran. S pohledávkami nebudeme ani obchodovat.
5.3. Rada spolku si kdykoliv a v rozsahu podle svého uvážení vyhrazuje právo upravit
podmínky poskytování bezúročných půjček.

