
Smlouva o spotřebitelském úvěru 
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Simfina a.s. 
IČ: 248 23 546 
se sídlem Počernická 509/85, Malešice, 108 00 Praha 10 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17020, 
zastoupená členem představenstva, Ing. Jiřím Halou  
telefonní číslo: +420 277 279 925 
adresa elektronické pošty: info@simplepujcka.cz 
 
(dále jen „Úvěrující“)  
 
a 
 
………………………. 
bytem ……………………….  
RČ: …………………… 
adresa elektronické pošty: ……………. 
telefonní spojení: ………………………. 
bankovní spojení: ………………………. 
 
(dále jen „Úvěrovaný“)  
 
uzavírají dle ustanovení § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „NOZ“) a v souladu se zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen “NZoSÚ”) tuto 
 

SMLOUVU O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 
(dále jen „Smlouva“): 

 
 
1. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ 
1.1 Úvěrujícím (nebo též věřitelem) se pro účely této Smlouvy rozumí obchodní společnost Simfina a.s., 

IČ: 248 23 546, se sídlem Počernická 509/85, Malešice, 108 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17020. 

1.2 Úvěrovaným (nebo též dlužníkem) se pro účely této Smlouvy rozumí fyzická osoba, zletilá, plně svéprávná, 
která je občanem České republiky, má místo trvalého pobytu v České republice, která již byla identifikována 
způsobem uvedeným v žádosti o spotřebitelský úvěr a která jako Úvěrovaný uzavírá s Úvěrujícím tuto 
Smlouvu. 

1.3 Webovým portálem se pro účely této Smlouvy rozumí webová stránka Úvěrujícího umístěná na internetové 
adrese http://www.simplepujcka.cz. 

1.4 Klientskou sekcí se pro účely této Smlouvy rozumí prostředí na internetových stránkách Úvěrujícího 
přístupné Úvěrovanému po zadání jeho přístupových údajů, a to Uživatelského jména a Hesla, která získá 
formou SMS, a kde jsou shromažďovány dokumenty ke spotřebitelským úvěrům, může v ní své 
spotřebitelské úvěry spravovat, kopírovat a ukládat na vlastní hardware zde uložené dokumenty, a žádat o 
další spotřebitelské úvěry nebo požadovat prodloužení splatnosti spotřebitelského úvěru. 

1.5 Uživatelským jménem a Heslem se pro účely této Smlouvy rozumí jedinečné přístupové údaje k přístupu 
Úvěrovaného do Klientské sekce a dále k označení Úvěrovaného jako subjektu, který učinil právní jednání 
(označovací funkce), potvrzení skutečnosti, že právní jednání chtěl Úvěrovaný skutečně učinit a že se jedná 
o projev jeho vlastní vůle (deklarační funkce), a ověření totožnosti Úvěrovaného (důkazní funkce). Úvěrovaný 
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Klientské sekce a bere 
na vědomí, že Úvěrující nenese odpovědnost za porušení této povinnosti Úvěrovaným a za případnou 
vzniklou škodu. Úvěrovaný není oprávněn umožnit využívání Klientské sekce třetím osobám. Úvěrující může 
Úvěrovanému zrušit přístup do Klientské sekce, a to zejména v případě, kdy Úvěrovaný poruší své povinnosti 

http://www.simplepujcka.cz/


 

ze smlouvy o spotřebitelském úvěru. Úvěrovaný bere na vědomí, že Klientská sekce nemusí být dostupná 
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Úvěrujícího, 
popř. třetích osob. 

1.6 Bankovním účtem Úvěrujícího se pro účely této Smlouvy rozumí bankovní účet Úvěrujícího uvedený v záhlaví 
této Smlouvy nebo jiný účet, jež bude Úvěrujícím oznámen Úvěrovanému na jeho e-mailovou adresu, na 
který Úvěrovaný splácí Úvěr, úrok, Poplatek za prodloužení a případné sankce. 

1.7 Bankovním účtem Úvěrovaného se pro účely této Smlouvy rozumí bankovní účet Úvěrovaného uvedený 
v záhlaví této Smlouvy, jehož majitelem je Úvěrovaný, na který Úvěrující bezhotovostně zasílá spotřebitelský 
úvěr a z něhož bude Úvěrovaný hradit své dluhy na Bankovní účet Úvěrujícího.  

1.8 Variabilním symbolem se pro účely této Smlouvy rozumí variabilní symbol platby, který bude Úvěrovanému 
sdělen Úvěrujícím prostřednictvím Klientské sekce a emailu a pod kterým bude Úvěrovaný hradit své dluhy 
na Bankovní účet Úvěrujícího. 

 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
2.1 Úvěrující se zavazuje poskytnout Úvěrovanému na jeho požádání za podmínek této Smlouvy úvěr ve výši 

…………… Kč (slovy: …………… korun českých) (dále jen „Úvěr“). 
2.2 Úvěrovaný se zavazuje vrátit Úvěr Úvěrujícímu v souladu s touto Smlouvou a zaplatit Úvěrujícímu úrok, 

jakož i uhradit ostatní finanční závazky vyplývající z této Smlouvy. 
2.3 Úvěrovaný je oprávněn o Úvěr požádat nejpozději do …………… dnů (včetně) ode dne uzavření této Smlouvy. 
2.4 Úvěrovaný je oprávněn peněžní prostředky z Úvěru použít na jakýkoliv účel. 
 
3. PODMÍNKY A ZPŮSOB ČERPÁNÍ ÚVĚRU  
3.1 Čerpání Úvěru bude Úvěrujícím provedeno na základě písemného požadavku Úvěrovaného zaslaného 

prostřednictvím Klientské sekce.  
3.2 Úvěrující je povinen poskytnout Úvěrovanému Úvěr do 4 pracovních dnů po obdržení žádosti o čerpání. 

Povinnost Úvěrujícího poskytnout Úvěr je splněna včas, pokud je Úvěrujícím dán ve lhůtě uvedené v tomto 
odstavci příkaz k úhradě. 

 
4. ÚROKOVÁ SAZBA, POPLATEK ZA POSKYTNUTÍ ÚVĚRU 
4.1. Smluvní strany si ujednaly úrok z Úvěru ve výši 39 % ročně. 
4.2 Úvěrovaný se zavazuje platit Úvěrujícímu sjednaný úrok ode dne poskytnutí peněžních prostředků po dobu, 

po kterou bude jistina skutečně užívána (do jejího úplného faktického vrácení) včetně.  
4.3 Úroky z Úvěru jsou splatné v jediné splátce (jednorázově) spolu s jistinou Úvěru. Bude-li Úvěr splácen ve více 

splátkách, bude úrok z Úvěru splacen v souladu s předchozí větou tohoto odstavce Smlouvy jednorázově 
společně s poslední splátkou jistiny Úvěru; ustanovení článku 5. odst. 5.2 této Smlouvy zůstává nedotčeno. 

4.4 Smluvní strany dále sjednávají a Úvěrovaný se touto Smlouvou zavazuje uhradit Úvěrujícímu jednorázový 
poplatek za poskytnutí Úvěru ve výši ……………,- Kč, který je splatný společně s jistou Úvěru a úrokem.  

4.5 Poplatky, pokuty a jiné platby se řídí Ceníkem, který je nedílnou přílohou této smlouvy. 
 
 
5. SPLÁCENÍ ÚVĚRU, POPLATKU A ÚROKŮ  
5.1 Poskytnuté peněžní prostředky je Úvěrovaný povinen Úvěrujícímu vrátit do XXXXX (dále jen “Den 

splatnosti”). Poskytnuté peněžní prostředky, resp. veškeré platby, k nimž se touto Smlouvou zavázal, 
je Úvěrovaný povinen Úvěrujícímu vrátit bezhotovostně v jediné splátce (jednorázově) na Bankovní účet 
Úvěrujícího, a to spolu s úrokem a poplatkem za poskytnutí Úvěru.  

5.2 Za datum úhrady se považuje datum připsání částky na Bankovní účet Úvěrujícího s řádně uvedeným 
Variabilním symbolem. Pokud Úvěrovaný zaplatí jen část předepsaných plateb, použije se uhrazená platba 
nejdříve na splacení smluvní pokuty, dále úroku z prodlení, úroku, poplatku za poskytnutí Úvěru a poté 
na splátku jistiny Úvěru. 

5.3 Úvěrovaný může využít možnosti prodloužení splatnosti Úvěru o 15 dní. Úvěrující za prodloužení splatnosti 
účtuje Úvěrovanému poplatek za prodloužení (dále jen „Poplatek za prodloužení”) ve výši 20% jistiny Úvěru; 
Úvěrovaný se v případě žádosti o prodloužení Úvěru zavazuje Úvěrujícímu uhradit poplatek za prodloužení. 
Výše Poplatku za prodloužení je stanovena s ohledem na náklady Úvěrujícího související se sjednáním 
prodloužení závazku, tj. zejména náklady Úvěrujícího související se zpracováním požadavku na prodloužení 



 

doby splatnosti a zajištění zdrojů peněžních prostředků ze strany Úvěrujícího a jejich rezervací pro Úvěr po 
prodlouženou dobu splatnosti. 

5.4 Uhrazením poplatku za prodloužení Úvěru na Bankovní účet Úvěrujícího (tj. bez předchozí žádosti) bude 
splatnost automaticky posunuta. 

5.5 Splatnost Úvěru bude prodloužena po připsání Poplatku za prodloužení na Bankovní účet Úvěrujícího.  
5.6 Záměrně ponecháno prázdné. 
5.7 Úvěrovaný může uplatnit své právo na prodloužení splatnosti Úvěru v libovolném počtu. 
5.8  Úvěrující je povinen splatnost Úvěru prodloužit, pokud bude poplatek za prodloužení připsán na bankovní 

účet Úvěrujícího. 
 
6. ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLADŮ 
6.1 Úvěrující sděluje Úvěrovanému Roční procentní sazbu nákladů na Úvěr, veškeré předpoklady použité pro 

výpočet této sazby a celkovou částku, kterou má Úvěrovaný zaplatit, vyjádřenou číselným údajem 
a vypočtenou k okamžiku předpokládaného uzavření Smlouvy. 
 
Roční procentní sazba nákladů se vypočte podle tohoto vzorce: 
 

 
 
kde: 
X je roční procentní sazba nákladů, 
m je číslo posledního čerpání, 
k je číslo čerpání, proto 1 ≤ k ≤ m, 
Ck je částka čerpání k, 
tk je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného 
čerpání, proto t1 = 0, 
m´ je číslo poslední splátky jistiny nebo nákladů, 
l je číslo splátky jistiny nebo nákladů, 
D1 je výše splátky jistiny nebo nákladů, 
sl je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky jistiny 
nebo nákladů. 

6.2 Roční procentní sazba nákladů na Úvěr (tj. celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, 
vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru) stanovená podle vzorce 
uvedeného v příloze č. 1 k NZoSÚ, veškeré předpoklady použité pro výpočet této sazby a celková částka 
splatná Úvěrovaným (tj. součet celkové výše Úvěru a celkových nákladů úvěru pro Úvěrovaného) vyjádřená 
číselným údajem a vypočtená k okamžiku uzavření Smlouvy činí …….. 

6.3 Celková částka, kterou se Úvěrovaný zavazuje Úvěrujícímu zaplatit ke Dni splatnosti vypočtená 
ke dni uzavření této Smlouvy, odpovídá součtu jistiny poskytnutého Úvěru, úroku a poplatku a je tak rovna 
částce ve výši …………… Kč.   

 
7. PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY: 
7.1 Úvěrující může pro případ prodlení Úvěrovaného s plněním dluhu vyplývajícího z této Smlouvy požadovat 

a Úvěrovaný je povinen Úvěrujícímu uhradit: 
 
a) náhradu všech nákladů, které vznikly Úvěrujícímu v důsledku prodlení Úvěrovaného  

 
b) úroky z prodlení, jejichž výše je stanovena v nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Výše úroku z prodlení v době 

uzavření této Smlouvy činí 13,75% p.a.  
 
c) smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž je Úvěrovaný v prodlení, maximálně ve 

výši ½ jistiny Úvěru 



 

 
Úvěrující upozorňuje Úvěrovaného, že v případě podání žaloby k soudu, za předpokladu že soud žalobě 
vyhoví, se jeho náklady dále mohou navýšit o náklady řízení uložené soudem, spočívající v úhradě soudního 
poplatku dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, náklady právního zastoupení dle vyhl. č. 
177/1996 Sb., advokátní tarif, a v případě následného vymáhání prostřednictvím soudního exekutora, pokud 
bude soudem nařízen výkon případného rozhodnutí, o náklady exekutora dle vyhl. č. 330/2001 Sb., o odměně 
a náhradách soudního exekutora. 

 
7.2 Záměrně ponecháno prázdné 
 
7.3 Veškeré smluvní pokuty nemají vliv na Úvěrujícím případně uplatňovanou výši náhrady škody a Úvěrující 

je oprávněn vůči Úvěrovanému uplatňovat náhradu škody i za porušení těch povinností, na které se vztahují 
uvedené smluvní pokuty. 

7.4 Smluvní strany dále sjednávají, že Úvěrujícímu v případě prodlení Úvěrovaného s vrácením Úvěru náleží 
nikoli jen výlučně tyto poplatky na úhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky, které se tímto 
Úvěrovaný zavazuje Úvěrujícímu uhradit: 

a) náhrada účelně vynaložených nákladů ve výši 450,- Kč za první upomínku k úhradě dlužné částky po sedmi 
(7) dnech prodlení s úhradou Úvěru; 

b) náhrada účelně vynaložených nákladů ve výši 650,- Kč za druhou upomínku k úhradě dlužné částky po 
dvaceti (20) dnech prodlení s úhradou Úvěru; 

c) náhrada účelně vynaložených nákladů ve výši 1.500,- Kč spojené s předáním pohledávky k vymáhání cestou 
inkasní agentury Credit Collect Group s.r.o., IČ: 021 65 384, či jiné;  

d) náhrada účelně vynaložených nákladů na odeslání elektronické upomínky emailem ve výši 31 Kč za každou 
takovou emailovou zprávu, uplatněno maximálně v počtu 40 zpráv; 

e) náhrada účelně vynaložených nákladů na odeslání elektronické upomínky SMS zprávou ve výši 33 Kč za 
každou takovou SMS zprávu, uplatněno maximálně v počtu 40 zpráv; 

f) náhrada účelně vynaložených nákladů na telefonický hovor ve výši 40 Kč za každý takový, i nespojený, 
hovor, uplatněno maximálně v počtu 40 hovorů 

 
7.5 Smluvní strany prohlašují, že výši smluvních pokut, vynaložených nákladů, které vznikly v souvislosti 

s prodlením Úvěrovaného, jakož i další ujednání této Smlouvy směřující k zajištění a ochraně návratnosti 
poskytnutého Úvěru, považují za přiměřené, souladné se zásadami dobrých mravů, neboť Úvěrovaný 
na straně jedné hodlá své závazky z této Smlouvy řádně a včas plnit tak, aby nebyl dán důvod k využití 
sankčních ujednání v této Smlouvě v jeho neprospěch, a Úvěrující na straně druhé považuje za nezbytné 
omezit na nezbytně nutnou míru riziko, spojené s poskytnutím úvěru, což Úvěrovaný akceptuje. Obě strany 
přitom vzaly v potaz a zohlednily rovněž dlouhodobý negativní stav platební morálky dlužníků na území 
České republiky.  

 
8. PROHLÁŠENÍ ÚVĚROVANÉHO 
8.1 Úvěrovaný prohlašuje, že  
a) je plně svéprávný;  
b) si podrobně pročetl a seznámil se s podmínkami této Smlouvy, měl proto dostatek času a veškerá ustanovení 

jsou mu srozumitelná; 
c) mu Úvěrující poskytl náležité vysvětlení k tomu, aby byl Úvěrovaný schopen posoudit, zda uzavíraná Smlouva 

odpovídá jeho potřebám a finanční situaci; náležitým vysvětlením se rozumí především vysvětlení 
předsmluvních informací, včetně důsledků prodlení, a základních informací o Úvěru a jeho dopadech 
na Úvěrovaného; Úvěrovaný nežádá další vysvětlení od Úvěrujícího či od třetí osoby;  

d) Úvěr je Úvěrujícím poskytován za podmínek dle této Smlouvy k žádosti Úvěrovaného; 
e) nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti, ani vůči němu nebyla vydána žádná soudní rozhodnutí, rozhodčí 

nálezy či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu státní správy či samosprávy na plnění, 
která by mohla být důvodem pro nařízení exekučního řízení, řízení o výkon rozhodnutí nebo řízení dle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, ani nebyly dle jeho vědomí podány 
žádné návrh na zahájení takového řízení a podle všech jemu známých skutečností zahájení takového řízení 
nepředpokládá; 



 

f) uzavření této Smlouvy a plnění povinností z této Smlouvy vyplývající není v rozporu s kteroukoli podmínkou 
nebo ustanovením jakéhokoli ujednání nebo smlouvy, jejíž stranou je Úvěrovaný vázán, ani nevyžaduje žádný 
souhlas třetích subjektů v souvislosti s touto Smlouvou, a ani nepředstavuje porušení jakékoli podmínky 
nebo ustanovení jakéhokoli zákona, vyhlášky, nařízení, příkazu, nálezu nebo rozsudku vztahujícího 
se na Úvěrovaného; 

g) žádný údaj, skutečnost či informaci významnou pro uzavření této Smlouvy, poskytnutí Úvěru či jeho vrácení 
Úvěrujícímu nezatajil; 

h) má dostatečné příjmy na to, aby mohl Úvěr splácet. 
8.2 Úvěrovaný dále odpovídá za úplnost, pravdivost, přesnost a správnost údajů uvedených v žádosti o úvěr, 

ve všech dokumentech zaslaných Úvěrujícímu s žádostí o úvěr a ve všech dokumentech zaslaných 
k posouzení schopnosti Úvěrovaného splácet úvěr. Úvěrovaný bere na vědomí, že se v případě uvedení 
nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nebo zamlčení podstatných údajů při uzavírání této Smlouvy 
nebo při čerpání Úvěru, může se dopustit trestného činu úvěrového podvodu. 

8.3 Úvěrující před uzavřením Smlouvy s odbornou péčí posoudil schopnost Úvěrovaného splácet Úvěr, a to 
zejména na základě dostatečných informací získaných i od Úvěrovaného a nahlédnutím do databází 
umožňujících posouzení úvěruschopnosti Úvěrovaného. Za tímto účelem Úvěrovaný prohlašuje, že poskytl 
Úvěrujícímu úplné, přesné, správné a pravdivé údaje nezbytné pro posouzení schopnosti Úvěrovaného 
splácet Úvěr.  

8.4 V případě, že dojde ke změně některého údaje, skutečnosti, či informace, uvedené v odst. 8.2, 8.3 oproti 
stavu ke dni uzavření této Smlouvy, anebo nastane-li jiná skutečnost, která by mohla ohrozit řádné plnění 
povinností Úvěrovaného dle této Smlouvy, zavazuje se Úvěrovaný o takové změně či skutečnosti Úvěrujícího 
bez zbytečného odkladu informovat.  

8.5 Úvěrovaný je povinen na požádání Úvěrujícího bez zbytečného odkladu Úvěrujícímu poskytnuté informace 
vysvětlit, popřípadě doplnit. 

 
9. SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR – INFORMACE DLE ZÁKONA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 
9.1 Ustanovení tohoto článku mají přednost před ostatními ustanoveními této Smlouvy pro případ, že jsou ve 

vzájemném rozporu. 
9.2 Spotřebitelským úvěrem je odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba 

poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli (Úvěrovanému). Používá-li se v tomto článku pojem 
spotřebitel je tím míněn Úvěrovaný (dlužník), používá-li se pojem poskytovatel, je tím míněn Úvěrující 
(věřitel) a používá-li se pojem spotřebitelský úvěr je tím myšlen Úvěr dle této Smlouvy.   

9.3 Úvěrující uvádí dle § 106 NZoSÚ následující informace:  
a) Úvěrující poskytuje Úvěrovanému na základě této Smlouvy neúčelový bezhotovostní spotřebitelský úvěr 

ve smyslu § 2 odst. 1 NZoSÚ, přičemž se nejedná o spotřebitelský úvěr na bydlení (§ 2 odst. 2 NZoSÚ) ani o 
vázaný spotřebitelský úvěr (§ 2 odst. 3 NZoSÚ). Nejedná se dále ani o spotřebitelský úvěr ve formě 
možnosti přečerpání (§ 107 NZoSÚ), ani ve formě možnosti překročení (§ 108 NZoSÚ) ani se nejedná o 
dohodu, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích Úvěrujícího v důsledku prodlení Úvěrovaného 
odkládá platba nebo mění způsob splácení (§ 109 NZoSÚ); 

b) Kontaktní údaje smluvních stran, zejména poštovní adresa pro doručování, telefonní číslo a adresa pro 
doručování elektronické pošty je uvedena v záhlaví této Smlouvy; 

c) Celková výši spotřebitelského úvěru je uvedena v odst. 2.1 této Smlouvy a podmínky jeho čerpání jsou 
uvedeny v čl. 3 této Smlouvy; 

d) Doba trvání Úvěru je uvedena v odst. 5.1 této Smlouvy; 
e) Nejedná se o spotřebitelský úvěr ve formě odložené platby za zboží nebo službu nebo vázaný 

spotřebitelský úvěr; 
f) Zápůjční úroková sazba a podmínky upravující použití této sazby je uvedena v odst. 4.1 této Smlouvy, úrok 

je pevný a v průběhu doby trvání Úvěru se nemění; úroková sazba není závislá na jakémkoli indexu nebo 
referenční sazbě; 

g) Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr, veškeré předpoklady použité pro výpočet této sazby 
a celkovou částku, kterou má spotřebitel zaplatit, vyjádřenou číselným údajem a vypočtenou k okamžiku 
předpokládaného uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru je uvedena v čl. 6. této Smlouvy; 

h) Výše, počet a četnost plateb, jež má Úvěrovaný provést je uveden v čl. 5. této Smlouvy. Způsob přiřazování 
plateb je uveden v odst. 4.3 této Smlouvy; 



 

i) Úvěrovaný má právo obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření uvedené v příloze 
č. 5 k NZoSÚ kdykoliv během trvání závazku z této Smlouvy; 

j) Soupis uvádějící doby a podmínky pro splacení úroku a veškeré související opakující se či jednorázové 
platby, mají-li být tyto platby a úroky splaceny bez umoření jistiny, je uveden v čl. 5 této Smlouvy; 

k) Úvěrovaný není povinen hradit platby za vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební 
transakce a čerpání, neboť žádné takové účty Úvěrující nezřizuje; náklady na bankovní poplatky 
při splacení Úvěru bezhotovostním bankovním převodem jsou určeny subjekty, které tyto služby poskytují; 

l) Výše úroků z prodlení v případě opožděných plateb je uvedena v odst. 7.1 písm. b) této Smlouvy, resp. její 
výše a podmínky jsou upraveny v nařízení vlády č. 351/2013 Sb.; 

m) služby notáře nejsou pro tuto Smlouvu vyžadovány a tedy žádné náklady na notáře nevznikají, nevznikají 
ani jiné obdobné náklady; náklady na potvrzení vyžadovaná v čl. 7.2 Smlouvy jsou uvedena v zák. č. 
549/1991 Sb. o soudních poplatcích;   

n) Úvěr není nijak zajištěn, je utvrzen jen smluvní pokutou dle čl. 7 této Smlouvy, požadavek na případně 
zajištění nebo pojištění není dán; 

o) Úvěrovaný může od této Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode 
dne uzavření této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva neobsahuje informace podle § 106 až 108 nebo § 
109 odst. 1 NZoSÚ, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, co Úvěrující Úvěrovanému 
chybějící informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Od této Smlouvy lze 
odstoupit v písemné formě, a to v souladu s informací uvedenou v této Smlouvě o právu na odstoupení. 
Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Úvěrujícímu v listinné 
podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v 
poslední den lhůty. Odstoupením od Smlouvy se spotřebitelský úvěr od počátku ruší. Úvěrující nemá právo 
požadovat po Úvěrovaném žádné plnění s následující výjimkou: Došlo-li k odstoupení od Smlouvy, je 
Úvěrovaný povinen Úvěrujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání 
odstoupení, zaplatit 
a) jistinu poskytnutého spotřebitelského úvěru, 

 b) úrok ve výši, na kterou by poskytovateli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to 
za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena, a 

 c) případné nevratné poplatky zaplacené poskytovatelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám 
pověřeným výkonem veřejné správy. 
Od Smlouvy lze odstoupit písemně, přičemž formulář pro odstoupení je k dispozici v sekci Smlouva 
Webového portálu nebo vlastní žádostí obsahující údaj o: odstoupení, specifikaci smlouvy od níž 
se odstupuje, jméno, příjmení, adresa spotřebitele (Úvěrovaného) a jeho podpis a datum, zasláním 
odstoupení na adresu sídla Úvěrujícího uvedené v záhlaví této Smlouvy prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb nebo vyplněného a nascanovaného formuláře nebo vlastní žádosti ve formátu Portable 
Document Format (přípona pdf) nebo, není-li možné jej použít, jiný datový formát běžně používaný 
v elektronickém styku, který neumožňuje změnu obsahu a zaslaného na emailovou adresu Úvěrujícího 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo mu předaného na jiném trvalém nosiči nebo doručením odstoupení 
do Klientské sekce.  
Částka úroku splatná za den se pak vypočítá tak, že celkovou částku úroku, který by měl Úvěrovaný 
zaplatit, se vydělí celkovým počtem dní trvání spotřebitelského úvěru, částka úroku za den dle této 
Smlouvy činí …….  

p) Nejedná se o vázaný spotřebitelský úvěr;  
q) Úvěrovaný je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání 

spotřebitelského úvěru. V takovém případě má Úvěrovaný právo na snížení celkových nákladů 
spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl Úvěrovaný povinen platit v případě, 
kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru. Pro případ předčasného splacení 
spotřebitelského úvěru má Úvěrující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v 
souvislosti s předčasným splacením. Výše účelně vynaložených nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně 
splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a 
sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše 
náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Výše 
náhrady nákladů nesmí dále přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od 



 

předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru. Způsob stanovení účelně vynaložených nákladů 
je následující: Úvěrující nepožaduje po Úvěrovaném náklady spojené s předčasným splacením Úvěru.  

r) Způsob ukončení tohoto smluvního vztahu je možný dohodou smluvních stran, jeho splněním, 
odstoupením Úvěrovaného, předčasným splacením Úvěru ze strany Úvěrovaného. V případě ukončení 
smluvního vztahu záleží další postup na způsobu tohoto ukončení. V případě odstoupení dle písm. o) shora 
se postupuje dle tam uvedených pravidel. V případě předčasného splacení dle písm. q) shora se postupuje 
dle tam uvedených pravidel. V případě zániku závazků stran splněním jejich povinností budou strany mezi 
sebou zcela vyrovnány. V případě, že Úvěrovaný bude v prodlení s plněním svých povinností, je Úvěrující 
oprávněn domáhat se nároků dle čl. 7 a způsobem dle čl. 11 této Smlouvy.  

s) Případný spor mezi Úvěrujícím a Úvěrovaným je možné mimosoudně řešit prostřednictvím finančního 
arbitra postupem dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a to v 
řízení zahájeném na návrh Úvěrovaného s tím, že finanční arbitr rozhoduje ve věci samé bez zbytečného 
odkladu nálezem, nejdéle však do 90 dnů od shromáždění všech podkladů nutných pro rozhodnutí; nelze-li 
ve zvlášť složitých případech, vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, lhůta se přiměřeně 
prodlouží, nejvýše o dalších 90 dnů. Doručený nález, který již nelze napadnout námitkami, je v právní moci 
a je soudně vykonatelný podle občanského soudního řádu, jakmile uplyne lhůta k plnění. Finanční arbitr 
České republiky, Legerova 69, 110 00 Praha 1, Tel.: + 420 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz, 
www.finarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x. 

t) Příslušným orgánem dohledu je Česká národní banka;  
u) V případě tohoto Úvěru se nejedná o produkt, kdy případné použití kapitálu vytvořeného platbami 

spotřebitele namísto splácení spotřebitelského úvěru povede či nepovede k úplnému splacení 
spotřebitelského úvěru; 

9.4 Ke splacení nebo zajištění spotřebitelského úvěru nelze použít směnku nebo šek. 
9.5 Úvěrující sděluje Úvěrovanému, že pro něho nejsou závazné žádné kodexy chování ani dobrovolně žádné 

kodexy chování nedodržuje, ale má vytvořena pravidla jednání dle části šesté NZoSÚ a postupy a pravidla 
dle § 15 odst. 2 NZoSÚ, které zašle v případě žádosti Úvěrovaného.  

 
10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
10.1 Úvěrovaný jako osoba, které byl vydán občanský průkaz, dává prokazatelný písemný souhlas ve smyslu 

ustanovení § 15a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, k 
pořízení kopie tohoto občanského průkazu ze strany Úvěrujícího.  

10.2 Úvěrovaný dává Úvěrujícímu souhlas s nakládáním a využíváním rodného čísla dle zákona č. 133/2000 Sb. 
10.3 Úvěrovaný souhlasí, že kvůli plnění této Smlouvy a na ochranu zákonných zájmů jak Úvěrujícího, tak 

Úvěrovaného, je pro Úvěrujícího nutné nahrávat veškeré telefonní hovory. 
10.4 Ochrana osobních údajů Úvěrovaného, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Úvěrovaný dává Úvěrujícímu souhlas se zpracováním 
osobních údajů Úvěrovaného Úvěrujícím dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném 
znění. Úvěrovaný souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, 
rodné číslo, věk, rodinný stav, státní příslušnost, údaj o dosaženém vzdělání, údaj o zaměstnání, adresa 
elektronické pošty, telefonní číslo, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, 
případné další údaje, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce, příjmech a výdajích 
Úvěrovaného, číslo bankovního účtu, informace o majetkových poměrech a ostatní údaje související s touto 
Smlouvou, které Úvěrovaný sdělil či sdělí Úvěrujícímu kdykoliv v období trvání tohoto souhlasu (společně vše 
jen jako „osobní údaje“).  

10.5 Udělením tohoto souhlasu souhlasí Úvěrovaný s tím, aby za níže uvedenými účely Úvěrovaný osobní údaje 
Úvěrovaného zpracovával, tj. prováděl jakékoli operace nebo soustavu operací, které Úvěrující nebo na 
základě smlouvy o zpracování osobních údajů zpracovatel bude provádět s osobními údaji Úvěrovaného, a to 
automatizovaně nebo jinými prostředky, tj. zejména shromažďování osobních údajů, ukládání na nosiče 
informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, zveřejňování, 
uchovávání v evidencích či datových souborech Úvěrujícího, výměna, třídění nebo kombinování, blokování 
a likvidace. Za níže uvedenými účely je Úvěrující oprávněn osobní údaje získané od Úvěrovaného sdružovat, 
evidovat a zpracovávat i společně s dalšími veřejně dostupnými osobními údaji o Úvěrovaném získanými k 
odpovídajícím účelům (zejména osobní údaje Úvěrovaného obsažené v insolvenčním rejstříku, vedeném 
podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon). 



 

10.6 Úvěrovaný souhlasí se zpracováním osobních údajů Úvěrujícím, a to pro účely vyhodnocení žádosti o Úvěr, 
poskytnutí Úvěru a jeho následnou správu (včetně případných kroků souvisejících s vymáháním či 
postoupením pohledávek z Úvěru), za účelem interního hodnocení a analýzy včetně rozvíjení a zlepšování 
služeb Úvěrujícího, pro účely ověření identity Úvěrovaného, ověření, že Úvěrovaný nemá žádné neuhrazené 
splatné dluhy a že Úvěrovaný má pravidelný příjem, zjišťování dalších informací o majetkových poměrech 
Úvěrovaného a posouzení schopnosti Úvěrovaného splácet Úvěr a pro účely předávání osobních údajů třetím 
osobám pro budoucí posuzování bonity subjektu údajů, včetně předávání údajů Centrálnímu registru 
dlužníků k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci registru a mezinárodního registru 
CERD a podregistrů BRKI a NRKI. Úvěrovaný souhlasí s tím, aby Centrální registr dlužníků jeho osobní údaje 
zpřístupnil všem oprávněným uživatelům registru, kteří je mohou použít, a to případně spolu s dalšími 
osobními údaji, které oprávněně zpracovávají. 

10.7 Úvěrovaný podpisem výslovně uděluje souhlas a současně zmocňuje Úvěrujícího k tomu, aby jím poskytnuté 
osobní a další údaje v rozsahu: identifikační osobní údaje (tj. jméno, příjmení, název, adresu bydliště, sídla, 
místa podnikání, apod.), a zejména též rodné číslo a identifikační číslo Úvěrovaného, dále údaje vypovídající 
o finančních závazcích Úvěrovaného, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči Úvěrujícímu v 
souvislosti se Smlouvou, a o plnění těchto závazků ze strany Úvěrovaného, dále údaje vypovídající o zajištění 
závazků Úvěrovaného a souvisejících se Smlouvou a dále případné další údaje, které vypovídají o bonitě, 
důvěryhodnosti a platební morálce Úvěrovaného a které Úvěrovaný sdělil či sdělí Úvěrujícímu nebo které 
Úvěrující získal či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním této Smlouvy; zpracovával a uchovával za 
účelem (i) vytvoření souboru informací v rámci Nebankovního registru klientských informací (dále jen 
„NRKI“) vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Úvěrovaného, (ii) zajištění vzájemného 
informování oprávněných uživatelů NRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Úvěrovaného a 
umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Úvěrovaného ze 
strany oprávněných uživatelů NRKI, a (iii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a 
Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce 
Úvěrovaného a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky 
Úvěrovaného ze strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI a (iv) dále za účelem ochrany práv Úvěrujícího 
předávala k dalšímu zpracování provozovateli NRKI – společnosti CNCB - Czech Non - Banking Credit Bureau, 
z.s.p.o., IČO: 71 23 63 84, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4 (dále jen „CNCB“), případně 
jejímu právnímu nástupci. Úvěrovaný souhlasí s tím, že takto zpracovávané údaje včetně rodného a 
identifikačního čísla CNCB zpřístupní přímo či prostřednictvím zpracovatele členům NRKI a BRKI, a to výlučně 
za výše uvedenými účely. Podobně Úvěrovaný uděluje výslovný souhlas k tomu, aby si Úvěrující vyžádal 
údaje z NRKI a/nebo BRKI, které považuje za nutné pro ověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky 
Úvěrovaného. Tento souhlas se uděluje od data jeho udělení na dobu trvání Smlouvy a na dobu dalších 3 let 
od splnění veškerých finančních závazků Úvěrovaného ze Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním 
nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou 
jinak. Podrobné podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Informačním Memorandu Bankovního 
registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen „Informační 
Memorandum“). Úvěrovaný potvrzuje, že před podpisem této Smlouvy byl informován, že aktuální znění 
Informačního Memoranda je možno kdykoli získat na adrese www.cncb.cz. Dále Úvěrovaný potvrzuje, že 
před podpisem této Smlouvy se seznámil s Informačním Memorandem, které obsahuje i podrobné poučení o 
jeho právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci NRKI jakož i pro účely vzájemného 
informování se uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. 
Poskytnutí údajů Úvěrovaným je dobrovolné. Úvěrovaný má možnost souhlas kdykoliv odvolat, ale pouze po 
úhradě veškerých svých závazků u Úvěrujícího Aktuální seznam členů NRKI a BRKI je uveden v Informačním 
memorandu a je k dispozici v sídle Úvěrujícího či na telefonické vyžádání. Úvěrovaný souhlasí s tím, aby CNCB 
při zpracování jeho osobních údajů využila služeb zpracovatelů. Úvěrovaný potvrzuje, že byl poučen o právu k 
přístupu ke svým osobním údajům ve smyslu § 11 a § 12 ZOÚ. Zjistí-li Úvěrovaný, že Úvěrující, případně jiný 
subjekt, kterému byly jeho údaje zpřístupněny, porušil některou z povinností stanovenou mu zák. č. 
101/2000 Sb., má právo se obrátit na CNCB nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s 
žádostí o zajištění opatření k nápravě. Úvěrovaný potvrzuje, že byl Úvěrujícím poučen o svých nárocích vůči 
porušiteli dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb.. Úvěrovaný bere na vědomí, že tento Souhlas uděluje dobrovolně.  

10.8 Osobní údaje budou předávány třetí osobě v souvislosti s vymáháním či postoupením pohledávek z Úvěru, v 
souvislosti s ověřením, že Úvěrovaný nemá žádné neuhrazené splatné dluhy, má pravidelný příjem, dále v 



 

souvislosti se zjišťováním dalších informací o majetkových poměrech Úvěrovaného a posouzením schopnosti 
Úvěrovaného splácet úvěr.  

10.9 Úvěrovaný bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez 
zbytečného odkladu informovat Úvěrujícího o jakékoliv změně v osobních údajích. 

10.10 Zpracováním osobních údajů Úvěrovaného může Úvěrující pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní 
údaje budou zpracovávány po dobu trvání závazků ze Smlouvy a dále po dobu 3 let po jeho splacení. Pokud 
závazek Úvěrovaného zanikl jinak než splacením tak nejdéle po dobu 3 let od zániku takového závazku. 
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné 
podobě neautomatizovaným způsobem. 

10.11 Úvěrovaný potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o 
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Úvěrovaný potvrzuje, že byl poučen o právu k přístupu ke svým 
osobním údajům ve smyslu § 11 a 12 zák. č. 101/2000 Sb., právu na opravu osobních údajů podle 101/2000 
Sb., jakož i o dalších právech stanovených v § 21 101/2000 Sb. V případě, že by se domníval, že Úvěrující 
nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a 
osobního života Úvěrovaného nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem 
na účel jejich zpracování, může požádat Úvěrujícího nebo zpracovatele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby 
Úvěrující nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení 
opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Úvěrovaného podle předchozí věty shledána 
oprávněnou, Úvěrující nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Úvěrující nebo 
zpracovatel žádosti, má Úvěrovaný právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto 
ustanovením není dotčeno oprávnění Úvěrovaného obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu 
osobních údajů přímo. 

10.12 Požádá-li Úvěrovaný o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Úvěrující povinen tuto informaci 
předat. Úvěrující má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu 
nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

10.13 Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto ustanovení není podmínkou, která by 
sama o sobě znemožňovala uzavření této Smlouvy. Pokud Úvěrovaný nesouhlasí s některými ustanoveními 
tohoto čl. 11 této smlouvy, může sdělit na e-mailovou adresu Úvěrujícího, s kterým konkrétní ustanovením 
nesouhlasí nebo obecně vyjádřit svojí vůli, že nesouhlasí se zpracováním osobních údajů. 

10.14 Úvěrující informuje Úvěrovaného, že je oprávněn dle § 88 NZoSÚ vyhledávat o Úvěrovaném údaje v databázi 
spravované právnickou osobou, která 

 a) zpracovává údaje o spotřebitelích za účelem posuzování jejich úvěruschopnosti, 
 b) poskytuje přístup k těmto údajům osobám oprávněným poskytovat spotřebitelský úvěr, 

c) umožňuje osobám oprávněným poskytovat spotřebitelský úvěr se sídlem nebo skutečným sídlem v jiném 
členském státě Evropské unie přístup k těmto údajům za stejných podmínek jako osobám se sídlem nebo 
skutečným sídlem v České republice, 
d) nepodmiňuje přístup osob oprávněných poskytovat spotřebitelský úvěr k těmto údajům oprávněním 
takové osoby k činnosti banky, zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, 
e) zachovává ohledně získaných údajů mlčenlivost a chrání je před zneužitím a 
f) uveřejní podmínky přístupu osob oprávněných poskytovat spotřebitelský úvěr k těmto údajům způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 
 
11. ROZHODOVÁNÍ SPORŮ 
11.1 Případné spory z této Smlouvy budou rozhodovat obecné soudy České Republiky, obecným soudem je 

okresní (obvodní) soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného).  
11.2 Případný spor je též možno řešit dle odst. 9.3 písm. s) této Smlouvy mimosoudně prostřednictvím finančního 

arbitra. 
 

12 VZNIK, TRVÁNÍ A ZMĚNA SMLUVNÍCH VZTAHŮ 
12.1 Úvěrovaný jako žadatel o spotřebitelský úvěr žádá o spotřebitelský úvěr vyplněním žádosti na Webovém 

portálu.  
12.2 Úvěrovaný jako žadatel o spotřebitelský úvěr je oprávněn žádat o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru 

pouze v případě, že nemá vůči Úvěrujícímu žádné neuhrazené splatné závazky, má pravidelný příjem, nebyl 
na něho prohlášen úpadek a není proti němu nařízena exekuce či veden výkon rozhodnutí. 



 

12.3 Úvěrovaný jako žadatel o spotřebitelský úvěr v žádosti o spotřebitelský úvěr vybere z přednastavené nabídky 
výši úvěru a dobu splatnosti. Přednastavená výše úvěru je 2.000,- Kč, 3.000,- Kč, 4.000,- Kč, 5.000,- Kč, 
6.000,- Kč, 7.000,- Kč, 8.000,- Kč, 9.000,- Kč, 10.000,- Kč. Přednastavená doba splatnosti je 7, 10, 14, 15, 21, 
25, 30 dní. 

12.4 Úvěrovaný jako žadatel o spotřebitelský úvěr musí být spolehlivě identifikován. Úvěrovaný jako žadatel o 
spotřebitelský úvěr dokládá scan svého občanského průkazu a zasílá na Bankovní účet Úvěrujícího ověřovací 
platbu ve výši 1,- Kč z Bankovního účtu Úvěrovaného. Bez doložení scanu občanského průkazu a bez obdržení 
ověřovací platby ve výši 1,- Kč do 5 pracovních dnů od odeslání žádosti žadatelem nedojde k dostatečné 
identifikaci Úvěrovaného jako žadatel o spotřebitelský úvěr a nebude v takovém případě možno uzavřít 
smlouvu o spotřebitelském úvěru a žádost je tím bez dalšího odmítnuta.    

12.5 Poté, co bude Úvěrovaný jako žadatel o spotřebitelský úvěr identifikován, obdrží na zadané číslo mobilního 
telefonu, které uvedl v žádosti o spotřebitelský úvěr, Uživatelské jméno a Heslo formou sms a na zadanou 
emailovou adresu formou emailu, které jej opravňuje ke vstupu do Klientské sekce, kde jsou shromažďovány 
dokumenty ke spotřebitelským úvěrům, může v ní své spotřebitelské úvěry spravovat a žádat o další 
spotřebitelské úvěry. 

12.6 Úvěrovaný jako žadatel o spotřebitelský úvěr je povinen do 7 pracovních dnů od obdržení Uživatelského 
jména a Hesla zaslat Úvěrujícímu dokumenty nutné za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti. Seznam 
dokumentů nutných k posouzení úvěruschopnosti je umístěn v sekci Smlouva. Webového portálu. 
Dokumenty zasílá Úvěrovaný jako žadatel o spotřebitelský úvěr Úvěrujícímu prostřednictvím Klientské sekce 
nebo emailu. Úvěrovaný jako žadatel o spotřebitelský úvěr poskytne Úvěrujícímu na základě jeho požadavků 
úplné a pravdivé informace. Pokud je to k posouzení úvěruschopnosti Úvěrovaného jako žadatele o 
spotřebitelský úvěr nezbytné, poskytnuté informace je Úvěrovaný jako žadatel o spotřebitelský úvěr povinen 
Úvěrujícímu na jeho žádost vysvětlit, popřípadě doplnit. Pokud Úvěrovaný jako žadatel o spotřebitelský úvěr 
nesplní tuto povinnost a Úvěrující proto nebude schopen posoudit jeho úvěruschopnost, Úvěrující 
spotřebitelský úvěr neposkytne. 

12.7 Úvěrující bez zbytečného odkladu poté, co je Úvěrovaný jako žadatel o spotřebitelský úvěr spolehlivě 
identifikován, uloží do Klientské sekce návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o 
spotřebitelském úvěru, v podobě návrhu textu smlouvy.  

12.8 Úvěrující do 20 dnů od obdržení všech dokumentů nutných za účelem posouzení úvěruschopnosti 
Úvěrovaného jako žadatele o spotřebitelský úvěr prostřednictvím Klientské sekce sdělí, zda jeho žádost o 
úvěr schvaluje či nikoliv. Schválení žádosti nepředstavuje uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, ale je 
jejím předpokladem. V případě schválení žádosti založí Úvěrující do Klientské sekce též Předsmluvní  
informace dle § 94 NZoSÚ.    

12.9 Úvěrující bez zbytečného odkladu po schválení žádosti zašle Úvěrovanému jako žadateli o spotřebitelský úvěr 
prostřednictvím Klientské sekce návrh smlouvy o spotřebitelském úvěru opatřený elektronickou značkou 
nahrazující podpis Úvěrujícího a Úvěrovaný jako žadatel o spotřebitelský úvěr je vyzván, aby tento návrh do 3 
pracovních dnů přijal tím, že zakliknutím odsouhlasí text smlouvy. Úvěrující vylučuje použití ustanovení § 
1740 odst. 3 NOZ které stanoví, že smlouva je uzavřena i v případě, že mezi smluvními stranami nebylo 
dosaženo úplné shody projevu vůle o jejím obsahu. Úvěrovaný je o umístění návrhu smlouvy do Klientské 
sekce informován formou sms na zadané číslo mobilního telefonu nebo na sdělený e-mail. V případě, že v 
této lhůtě Úvěrovaný jako žadatel o spotřebitelský úvěr návrh smlouvy neakceptuje, návrh zaniká a smlouva 
o spotřebitelském úvěru není v tomto případě uzavřena. 

12.10 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání poslední smluvní stranou způsobem 
stanoveným touto Smlouvou. 

12.11 Úvěrující na smlouvu připojí elektronicky údaj o a jeho akceptaci a smlouvu opatřenou těmito údaji zašle na 
e-mailovou adresu Úvěrovaného.  

12.12 Úvěrovaný zašle Úvěrujícímu žádost o čerpání Úvěru prostřednictvím Klientské sekce.   
12.13 Změny Smlouvy mohou být prováděny pouze písemně, s tím, že taková písemná jednání budou činěna 

prostřednictvím e-mailu, s použitím konkrétních e-mailových adres stran uvedených v záhlaví této Smlouvy.  
 
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
13.1 Práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 

257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. 



 

13.2  Smluvní strany výslovně ujednaly, že ustanovení této Smlouvy jsou sjednána jako oddělitelné části ve smyslu 
§ 576 NOZ. Bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem 
zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné 
z této Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy budou nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by smluvní 
strany tuto Smlouvu uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost, neplatnost nebo 
nevymahatelnost rozpoznaly včas. Smluvní strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou 
takové dodatky k této Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co 
nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným ustanovením. 

13.3 Úvěrovaný není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto Smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, 
pohledávky nebo nároky vyplývající z této Smlouvy a v souvislosti s ní bez předchozího písemného souhlasu 
Úvěrujícího  

13.4 Úvěrovaný není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Úvěrujícího započítat jakoukoliv svojí 
pohledávku z jakéhokoliv právního vztahu za Úvěrujícím proti jakékoliv pohledávce Úvěrujícího z jakéhokoliv 
právního vztahu za Úvěrovaným, zejména z této Smlouvy. 

13.5 Smluvní strany vylučují na jejich vztah použití ustanovení § 1805 odst. 2 NOZ (zákaz ultra duplum). 
13.6 Úvěrovaný na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. 
13.7 Smlouva je uzavírána v českém jazyce a komunikace smluvní stran bude probíhat v českém jazyce. 
13.8 Jedno vyhotovení této Smlouvy opatřené údaji o učinění návrhu a jeho akceptaci bude zasláno Úvěrovanému 

na jeho e-mailovou adresu.  
 
 
V Praze dne ………. 
 
 
 
 
…………………………………………………   …………………………………………………. 

Úvěrující        Úvěrovaný 
 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Ceník a sazebník poplatků 



Příloha č.1 - Ceník a sazebník poplatků, platný od 7.7.2022

Poplatek Celkem k úhradě RPSN Dnů prodloužení Poplatek za prodloužení RPSN prodloužení

1 000 Kč 7 39% 7 Kč 63 Kč 1 070 Kč 3305% 15 200 Kč 8348%

2 000 Kč 7 39% 15 Kč 125 Kč 2 140 Kč 3305% 15 400 Kč 8348%

3 000 Kč 7 39% 22 Kč 188 Kč 3 210 Kč 3305% 15 600 Kč 8348%

4 000 Kč 7 39% 30 Kč 250 Kč 4 280 Kč 3305% 15 800 Kč 8348%

5 000 Kč 7 39% 37 Kč 313 Kč 5 350 Kč 3305% 15 1 000 Kč 8348%

6 000 Kč 7 39% 45 Kč 375 Kč 6 420 Kč 3305% 15 1 200 Kč 8348%

7 000 Kč 7 39% 52 Kč 438 Kč 7 490 Kč 3305% 15 1 400 Kč 8348%

8 000 Kč 7 39% 60 Kč 500 Kč 8 560 Kč 3305% 15 1 600 Kč 8348%

9 000 Kč 7 39% 67 Kč 563 Kč 9 630 Kč 3305% 15 1 800 Kč 8348%

10 000 Kč 7 39% 75 Kč 625 Kč 10 700 Kč 3305% 15 2 000 Kč 8348%

1 000 Kč 10 39% 11 Kč 89 Kč 1 100 Kč 3142% 15 200 Kč 8348%

2 000 Kč 10 39% 21 Kč 179 Kč 2 200 Kč 3142% 15 400 Kč 8348%

3 000 Kč 10 39% 32 Kč 268 Kč 3 300 Kč 3142% 15 600 Kč 8348%

4 000 Kč 10 39% 43 Kč 357 Kč 4 400 Kč 3142% 15 800 Kč 8348%

5 000 Kč 10 39% 53 Kč 447 Kč 5 500 Kč 3142% 15 1 000 Kč 8348%

6 000 Kč 10 39% 64 Kč 536 Kč 6 600 Kč 3142% 15 1 200 Kč 8348%

7 000 Kč 10 39% 75 Kč 625 Kč 7 700 Kč 3142% 15 1 400 Kč 8348%

8 000 Kč 10 39% 85 Kč 715 Kč 8 800 Kč 3142% 15 1 600 Kč 8348%

9 000 Kč 10 39% 96 Kč 804 Kč 9 900 Kč 3142% 15 1 800 Kč 8348%

10 000 Kč 10 39% 107 Kč 893 Kč 11 000 Kč 3142% 15 2 000 Kč 8348%

1 000 Kč 12 39% 13 Kč 107 Kč 1 120 Kč 3041% 15 200 Kč 8348%

2 000 Kč 12 39% 26 Kč 214 Kč 2 240 Kč 3041% 15 400 Kč 8348%

3 000 Kč 12 39% 38 Kč 322 Kč 3 360 Kč 3041% 15 600 Kč 8348%

4 000 Kč 12 39% 51 Kč 429 Kč 4 480 Kč 3041% 15 800 Kč 8348%

5 000 Kč 12 39% 64 Kč 536 Kč 5 600 Kč 3041% 15 1 000 Kč 8348%

6 000 Kč 12 39% 77 Kč 643 Kč 6 720 Kč 3041% 15 1 200 Kč 8348%

7 000 Kč 12 39% 90 Kč 750 Kč 7 840 Kč 3041% 15 1 400 Kč 8348%

8 000 Kč 12 39% 103 Kč 857 Kč 8 960 Kč 3041% 15 1 600 Kč 8348%

9 000 Kč 12 39% 115 Kč 965 Kč 10 080 Kč 3041% 15 1 800 Kč 8348%

10 000 Kč 12 39% 128 Kč 1 072 Kč 11 200 Kč 3041% 15 2 000 Kč 8348%

1 000 Kč 14 39% 15 Kč 120 Kč 1 135 Kč 2615% 15 200 Kč 8348%

2 000 Kč 14 39% 30 Kč 240 Kč 2 270 Kč 2615% 15 400 Kč 8348%

3 000 Kč 14 39% 45 Kč 360 Kč 3 405 Kč 2615% 15 600 Kč 8348%

4 000 Kč 14 39% 60 Kč 480 Kč 4 540 Kč 2615% 15 800 Kč 8348%

5 000 Kč 14 39% 75 Kč 600 Kč 5 675 Kč 2615% 15 1 000 Kč 8348%

6 000 Kč 14 39% 90 Kč 720 Kč 6 810 Kč 2615% 15 1 200 Kč 8348%

Splacení Prodloužení splatnosti
Částka v Kč Počet dnů Úrok v % p.a. Úrok v Kč



7 000 Kč 14 39% 105 Kč 840 Kč 7 945 Kč 2615% 15 1 400 Kč 8348%

8 000 Kč 14 39% 120 Kč 960 Kč 9 080 Kč 2615% 15 1 600 Kč 8348%

9 000 Kč 14 39% 135 Kč 1 080 Kč 10 215 Kč 2615% 15 1 800 Kč 8348%

10 000 Kč 14 39% 150 Kč 1 200 Kč 11 350 Kč 2615% 15 2 000 Kč 8348%

1 000 Kč 21 39% 22 Kč 178 Kč 1 200 Kč 2278% 15 200 Kč 8348%

2 000 Kč 21 39% 45 Kč 355 Kč 2 400 Kč 2278% 15 400 Kč 8348%

3 000 Kč 21 39% 67 Kč 533 Kč 3 600 Kč 2278% 15 600 Kč 8348%

4 000 Kč 21 39% 90 Kč 710 Kč 4 800 Kč 2278% 15 800 Kč 8348%

5 000 Kč 21 39% 112 Kč 888 Kč 6 000 Kč 2278% 15 1 000 Kč 8348%

6 000 Kč 21 39% 135 Kč 1 065 Kč 7 200 Kč 2278% 15 1 200 Kč 8348%

7 000 Kč 21 39% 157 Kč 1 243 Kč 8 400 Kč 2278% 15 1 400 Kč 8348%

8 000 Kč 21 39% 180 Kč 1 420 Kč 9 600 Kč 2278% 15 1 600 Kč 8348%

9 000 Kč 21 39% 202 Kč 1 598 Kč 10 800 Kč 2278% 15 1 800 Kč 8348%

10 000 Kč 21 39% 224 Kč 1 776 Kč 12 000 Kč 2278% 15 2 000 Kč 8348%

Poplatek Celkem k úhradě RPSN Dnů prodloužení Poplatek za prodloužení RPSN prodloužení

1 000 Kč 25 39% 27 Kč 198 Kč 1 225 Kč 1835% 15 200 Kč 8348%

2 000 Kč 25 39% 53 Kč 397 Kč 2 450 Kč 1835% 15 400 Kč 8348%

3 000 Kč 25 39% 80 Kč 595 Kč 3 675 Kč 1835% 15 600 Kč 8348%

4 000 Kč 25 39% 107 Kč 793 Kč 4 900 Kč 1835% 15 800 Kč 8348%

5 000 Kč 25 39% 134 Kč 991 Kč 6 125 Kč 1835% 15 1 000 Kč 8348%

6 000 Kč 25 39% 160 Kč 1 190 Kč 7 350 Kč 1835% 15 1 200 Kč 8348%

7 000 Kč 25 39% 187 Kč 1 388 Kč 8 575 Kč 1835% 15 1 400 Kč 8348%

8 000 Kč 25 39% 214 Kč 1 586 Kč 9 800 Kč 1835% 15 1 600 Kč 8348%

9 000 Kč 25 39% 240 Kč 1 785 Kč 11 025 Kč 1835% 15 1 800 Kč 8348%

10 000 Kč 25 39% 267 Kč 1 983 Kč 12 250 Kč 1835% 15 2 000 Kč 8348%

1 000 Kč 30 39% 32 Kč 248 Kč 1 280 Kč 1916% 15 200 Kč 8348%

2 000 Kč 30 39% 64 Kč 496 Kč 2 560 Kč 1916% 15 400 Kč 8348%

3 000 Kč 30 39% 96 Kč 744 Kč 3 840 Kč 1916% 15 600 Kč 8348%

4 000 Kč 30 39% 128 Kč 992 Kč 5 120 Kč 1916% 15 800 Kč 8348%

5 000 Kč 30 39% 160 Kč 1 240 Kč 6 400 Kč 1916% 15 1 000 Kč 8348%

6 000 Kč 30 39% 192 Kč 1 488 Kč 7 680 Kč 1916% 15 1 200 Kč 8348%

7 000 Kč 30 39% 224 Kč 1 736 Kč 8 960 Kč 1916% 15 1 400 Kč 8348%

8 000 Kč 30 39% 256 Kč 1 984 Kč 10 240 Kč 1916% 15 1 600 Kč 8348%

9 000 Kč 30 39% 288 Kč 2 232 Kč 11 520 Kč 1916% 15 1 800 Kč 8348%

10 000 Kč 30 39% 321 Kč 2 479 Kč 12 800 Kč 1916% 15 2 000 Kč 8348%

Smluvní pokuty pro případ prodlení
Zákonná smluvní pokuta: 0,1% denně z dlužné částky, maximálně 1/2 jistiny úvěru

Zákonný úrok z prodlení: 13,75% p.a.

Včasné splácení Prodloužení splatnosti
Částka v Kč Počet dnů Úrok v % p.a. Úrok v Kč



Rozpis účelně vynaložených nákladů na vymáhání pohledávky po splatnosti

1. upomínka (7 dní prodlení) 450 Kč

2. upomínka (20 dní prodlení) 650 Kč

Předání pohledávky inkasní agentuře + 3.upomínka 1 500 Kč

Poplatek za sestavení splátkového kalendáře 1 500 Kč

Odeslání elektronické upomínky emailem 31 Kč

Odeslání SMS s upomínkou 33 Kč

Telefonní hovor (i nespojený) 40 Kč


