
Půjčka pěd výplatou 
 

 

 

Získejte Půjčku před výplatou během 5-ti minut. Nevěříte, že je to možné? Ammado Vám 

přináší možnost získání půjčky před výplatou a to neuvěřitelnou bleskovou rychlostí. získate 

ji prostřednictvím našeho webu a to jednoduchým vyplněním krátké žádosti. Ammado Vám 

garantuje dostupnost a rychlost schvalovacího procesu. Získejte finanční hotovost přesně ve 

chvíli, kdy ji nejvíc potřebujete. S půjčkou před výplatou si dokážete ihned uhradit všechny 

vaše potřebné výdaje. Půjčte si přes nás a peníze máte během krátké chvíle. 

Do výplaty od 1000 Kč do 20.000 Kč s dobou splatnosti až na 90 dní. 

 

• Úrok již od 0% p.a. 
• Vyplacení do 5 minut 
• Bez uvedení účelu 
• Před výplatou i během víkendu 
• Na účet i do ruky 

Advertiser - reprezentační příklad: Při výši úvěru 8 000 Kč, výši splátky 8 264 Kč, počtu splátek 1, 

RPSN 49,2 %, úrok 0 % p.a., poplatek 264 Kč a celková splatná částka klientem 8 264 Kč. 

 

 

https://www.ammadopujcky.cz/pujcka-kamali/


 

Výhody půjčky před výplatou 
Mezi největší výhody půjček před výplatou patří jednoznačně rychlost a dostupnost půjčky. 

Klient prakticky ihned po odeslání online žádosti získá mikro půjčku a peníze má tak v 

podstatě okamžitě k dispozici. Velkou výhodou půjček před výplatou je i fakt, že velký počet 

finančních produktů zveřejněných na našem webu mají tzv. první půjčku zdarma. Vrátíte 

přesně tolik, kolik si půjčíte. Za zkoušku tedy nedáte vůbec nic.  

Půjčka před výplatou bez registru 
Určitě nemalou výhodou půjček před výplatou je to, že při schvalování se téměř vůbec 

nezohledňuje bankovní a nebankovní registr ani SOLUS. Klient tak získá půjčku urychleně a 

jednoduše bez zbytečných průtahů. Pokud tedy z jakýchkoliv důvodů preferujete půjčku s 

minimálním dokladováním, bude pro vás půjčka před výplatou bez registru jistě vhodným 

řešením. 

 

Stačí si vybrat půjčku úřed výplatou a požádat 
Získat půjčku před výplatou je velmi jednoduché. Stačí si si kliknout na tlačítko "požádat o 

půjčku před výplatou" a vyplnit krátkou žádost. Prakticky ihned tak můžete disponovat 

potřebnými finančními prostředky.  Veškeré náležitosti vyřídíte z pohodlí vašeho 

domova. Celý proces žádání je velmi jednoduchý. Po odeslání žádosti proběhne krátké 

ověření zadaných informací a následně obdržíte peníze na váš bankovní účet. 

Půjčka před výplatou na pár dní 
Už více se nemusíte doprošovat známých, aby Vám půjčili pár tisíc. Jednoduše pokud se 

dostanete do situace, že budete potřebovat menší hotovost na pár dní, obraťte se na Ammado. 

Nabízíme Vám jednoduchou a rychlou možnost získání finančních prostředků. 

ZÍSKEJTE NAŠI NABÍDKU IHNED 

Vyplňte nezávaznou žádost o okamžitou nabídku na půjčku  
Požádat o půjčku před výplatou 

Půjčky před výplatou a jejich cena 
Je pravdou, že půjčky před výplatou spadají do kategorie dražších úvěrů. Tento fakt 

zapříčiňují hlavně menší nároky na klienta, které úvěrové společnosti vyžadují. Narozdíl od 

zastaváren, kde musíte ručit hodnotnou věcí jako např. zlato, starožitnosti atd., půjčky před 

výplatou nevyžadují ručení. Věřitel si tak musí nastavit výšku úroku, aby jím kompenzoval 

ztráty. U typu půjček před výplatou dosahují úvěrové společnosti příliš velkou recidivu 

(neplatičů). Ammado jedná vždy narovinu a fér a je proto pro nás podstatné, aby každý klient 

získal relevantní informace. 

 

Podmínky pro získání půjčky do výplaty 

• Minimální věk žadatele: 18 let 
• Musí být zaměstnanec: Ne 
• Záznamy v registrech: Ano 
• Doba schválení: Do 5 minut 
• Může být cizinec: Pouze trvalý a přechodný pobyt 
• Odklad splatnosti: Ano 
• Předčasné splacení: Ano 

 

https://ammado.wufoo.com/forms/adost-o-mini-pjaeku/


Půjčka před výplatou ihned na účet 
Peníze z půjčky před výplatou si můžete nechat ihned odeslat na váš bankovní účet. Okamžitě 

po schválení přichází k převodu finančních prostředků a to do téměř všech českých bank. Z 

bankomatu si je tak můžete vybrat ihned a to již do 5 minut. V případě shody bank má klient 

peníze na účtu ihned i během víkendů. 

Půjčka před výplatou v hotovosti 
Peníze z půjčky před výplatou si můžete také nechat vyplatit i v hotovosti na ruku. Peníze 

obdržíte osobním výběrem na jednom z obchodních míst po celé ČR nebo vám je do rukou 

přinese obchodní zástupce věřitele. Půjčku tak kromě běžných dní můžete čerpat i během 

víkendů a svátků. Peníze vám budou vyplaceny v hotovosti kdykoliv a kdekoliv. 

 

Důležité dotazy při půjčce před výplatou 

Je možné odložit splatnost při půjčce před výplatou? 

Každý klient, který řádně a včas požádá o odložení splatnosti a splní podmínky, může takové odložení 

využít. 

Může o půjčku před výplatou požádat i nezaměstnaný? 

Každý kdo má zájem o půjčku před výplatou musí mít alespoň nějaký pravidelný příjem například 

mzdu, důchod, dávku, zda příjem z brigády. 

Je možné předčasně splatit půjčku před výplatou 

Předčasné splacení je možné. Klient může kdykoliv svůj úvěr předčasně splatit. 

Může mít klient současně dvě půjčky do výplaty? 

Kombinace dvou aktivních úvěrů v jedné nebankovní společnosti není možná. Než si klient požádá o 

druhou půjčku, musí tu první splatit. 

 


