SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ
uzavřena mezi:
1. Friendly Finance s.r.o.,
s e s ídlem 110 00 Nové Měs to, Olivova 2096/4, Praha 1,
IČ: 24161306, zaps aná v obchodním rejs tříku vedeným Měs ts kým s oudem v Praze, pod s p. Z n. C 184317
- telefonní čís lo: + 420 236 040 404
- adres a elektronické poš ty: podpora@pujckomat.cz
- čís lo bankovního účtu: 000000-2300227759/2010
zas toupena prokuris tkou – Ing. Ivette Korandovou
(dále jen "Úvěrující" nebo „Věřitel“)
a
2. ,
- rodné čís lo:
- čís lo OP:
- trvale bytem: ,
- datum narození:
- telefonní čís lo:
- adres a elektronické poš ty:
- čís lo bankovního účtu:
(dále jen "Úvěrovaný" nebo „Klient“)
Věřitel a Klient dále s polečně také jako „Smluvní s trany“.

VZ HLEDEM K TOMU, Ž E:
(A) Věřitel a Klient mají v úmys lu v budoucnu uzavírat s mlouvy o úvěru, kterými s e Věřitel zaváže, že na požádání Klienta
pos kytne v jeho pros pěch peněžní pros tředky do určité čás tky, a Klient s e zaváže pos kytnuté peněžní pros tředky vrátit a
zaplatit poplatky za pos kytnutí úvěru a úroky; a
(B) Tato Smlouva o všeobecných podmínkách poskytnutí úvěrů upravuje právní vztahy vznikající mezi Věřitelem a
Klientem při uzavírání s mluv o úvěru a s ouvis ející právní vztahy;
uzavřely Smluvní s trany níže uvedeného dne, měs íce a roku v s ouladu s § 2395 a nás l. Občans kého zákoníku, v
platném znění v s ouladu s e Z ákonem o s potřebitels kém úvěru, tuto Smlouvu o vš eobecných podmínkách pos kytnutí
úvěrů (dále jen „Vš eobecné podmínky úvěru“) a dohodly s e na nás ledujícím:

1. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ
1.1 Pokud není ve Všeobecných podmínkách úvěru výs lovně uvedeno jinak, mají níže uvedené pojmy, začínají-li
velkým pís menem, pro účely této Smlouvy o Vš eobecných podmínkách pos kytnutí úvěru význam uvedený v tomto čl.
1.1:
„Adresa elektronické pošty Klienta“ znamená adres a elektronické poš ty Klienta uvedená v záhlaví Vš eobecných
podmínek úvěru a v Uživatels kém účtu; Klient je oprávněn adres u elektronické poš ty v Uživatels kém účtu měnit. Klient
dále bere na vědomí, že Adres a elektronické poš ty Klienta zároveň s louží jako Uživatels ké jméno pro přihlaš ování do
webového rozhraní https ://www.pujckomat.cz.

„Adresa elektronické pošty Věřitele “ znamená adres a elektronické poš ty Věřitele uvedená v záhlaví Vš eobecných
podmínek úvěru a v Uživatels kém účtu; Věřitel je oprávněn adres u elektronické poš ty v Uživatels kém účtu měnit.
„Bankovní účet Klienta“ znamená jedinečný bankovní účet Klienta vedený bankou s e s ídlem na území Čes ké
republiky a uvedený ve Vš eobecných podmínkách úvěru a v Uživatels kém účtu, ze kterého Klient hradí Poplatek za
vytvoření uživatels kého účtu (1,- Kč, který je nevratným Poplatkem za vytvoření uživatels kého účtu) a na který je
Věřitelem Klientovi pos kytován úvěr v s ouladu s e Vš eobecnými podmínkami úvěru a v s ouladu s přís luš nou Smlouvou o
úvěru.
„Bankovní účet Věřitele “ znamená bankovní účet Věřitele, na který Klient hradí Poplatek za vytvoření uživatels kého
účtu, s plácí úvěr a ze kterého je Věřitelem Klientovi pos kytován úvěr; Věřitel je oprávněn mít více Bankovních účtů
Věřitele.
„Smlouva o úvěru“ znamená jednotlivá s mlouva o úvěru uzavřená mezi Věřitelem a Klientem jako dlužníkem v s ouladu
s čl. 5 a 6 této s mlouvy o Vš eobecných podmínkách úvěru a řídící s e podmínkami s tanovenými ve s mlouvě o
Vš eobecných podmínkách úvěru. Pod tento pojem s e řadí i dalš í produkty nabízené Věřitelem, zejména „Úvěr na
s plátky“, které je Věřitel oprávněn nabídnout s vým klientům dle s vé úvahy. Pro tyto produkty mohou platit i dalš í a/nebo
odliš né podmínky oproti této s mlouvě o Vš eobecných podmínkách úvěru, jak js ou uvedeny v přís luš ných uzavřených
s mlouvách týkajících s e jednotlivých produktů. Klient má právo uzavřít dalš í Smlouvu o úvěru jen v případě, že naplní
veš keré závazky s mlouvy předcházející.
„Doba splatnosti“ znamená dobu s platnos ti úvěru pos kytnutého na základě Smlouvy o úvěru za podmínek
s tanovených ve Vš eobecných podmínkách úvěru.
„Dohoda o prodloužení splatnosti úvěru“ má význam uvedený v čl. 7 těchto Vš eobecných podmínek úvěru
„Dohoda o splátkovém kalendáři“ má význam uvedený v čl. 7 těchto Vš eobecných podmínek úvěru
„ID Klienta“ nebo-li referenční čís lo/variabilní s ymbol, znamená jedinečné údaje přidělené Věřitelem Klientovi za
účelem označení Klienta.
„Internetové

stránky

Věřitele “

znamená

webová

s tránka

Věřitele

umís těná

na

internetové

adres e

https ://www.pujckomat.cz.
„Klient“ znamená fyzická os oba, s tarš í 18 let způs obilá k právním úkonům, která je občanem Čes ké republiky.
„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občans ký zákoník, v platném znění.
„Uživatelský účet“ znamená pros tředí na Internetových s tránkách Věřitele přís tupné Klientovi po zadání jeho
přís tupových údajů, a to Uživatels kého jména a Hes la, ze kterého může Klient zejména provádět s právu s vých údajů,
činit vůči Věřiteli návrhy na uzavření s mluv upravených v těchto Vš eobecných podmínkách úvěru a v s ouladu s těmito
Vš eobecnými podmínkami úvěru tyto s mlouvy pros třednictvím Uživatels kého účtu uzavírat.
„Uživatelské jméno a Heslo“ znamená jedinečné přís tupové údaje vyžadované k úplnému zprovoznění Uživatels kého
účtu a k přís tupu Klienta k Uživatels kému účtu a dále k označení Klienta jako s ubjektu, který právně jedná (označovací
funkce), potvrzení s kutečnos ti, že právní jednání chtěl Klient s kutečně učinit a jedná s e o projev jeho vlas tní vůle
(deklarační funkce), a ověření totožnos ti Klienta (důkazní funkce).
„Variabilní symbol “ znamená variabilní s ymbol platby, který bude Klientovi s dělen Věřitelem pros třednictvím
Uživatels kého účtu a pod kterým bude Klient hradit s vé závazky na Bankovní účet Věřitele.
„Zákon o spotřebitelském úvěru“ znamená zákon č. 257/2016 Sb., o s potřebitels kém úvěru, v platném znění.
„Žádost“ znamená žádos t Klienta o uzavření Smlouvy o úvěru a pos kytnutí úvěru učiněná v s ouladu s čl. 4 těchto
Vš eobecných podmínek úvěru, která zároveň předs tavuje návrh Klienta na uzavření Smlouvy o úvěru.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Smluvní s trany s e dohodly, že právní vztahy vznikající na základě uzavření jednotlivých Smluv o úvěru, Dohod o
prodloužení s platnos ti a/nebo Dohod o s plátkovém kalendáři s e budou řídit podmínkami dohodnutými ve Vš eobecných
podmínkách úvěru.
2.2 Us tanovení těchto Vš eobecných podmínek úvěru mohou Smluvní s trany vyloučit pouze výs lovnou dohodou učiněnou
v pís emné formě.

3. UŽ IVATELSKÝ ÚČET KLIENTA
3.1 K založení Uživatels kého účtu Klienta je nezbytné vyplnění regis tračního formuláře na Internetových s tánkách
Věřitele. Regis trační formulář je s oučás tí Ž ádos ti o pos kytnutí úvěru podle čl. 4.1. Vš eobecných podmínek úvěru.
3.2 Na základě regis trace Klienta provedené na Internetových s tránkách Věřitele může Klient přis tupovat do s vého
Uživatels kého účtu. Z Uživatels kého účtu může Klient zejména provádět s právu s vých údajů, činit vůči Věřiteli návrhy na
uzavření s mluv v s ouladu s podmínkami vymezených ve Vš eobecných podmínkách úvěru.
3.3 Uživatels ký účet bude zprovozněn v návaznos ti na regis traci Klienta na Internetových s tránkách Věřitele (vyplněním
požadovaných údajů). K aktivaci uživatels kého účtu je vyžadováno:
(a) Ověření s právnos ti kontaktu Klienta dle ins trukcí zas laných Klientovi e-mailem.
(b) Uzavření této Smlouvy O vš eobecných podmínkách pos kytnutí úvěru.
(c) Konfirmační SMS kód.
3.4 Přís tup k Uživatels kému účtu je zabezpečen Uživatels kým jménem a Hes lem. Klient je povinen zachovávat
mlčenlivos t ohledně informací nezbytných k přís tupu do Uživatels kého účtu a bere na vědomí, že Věřitel nenes e
odpovědnos t za poruš ení této povinnos ti Klientem. Klient není oprávněn umožnit využívání Uživatels kého účtu třetím
os obám.
3.5 Klient je povinen uvádět údaje o s vé os obě s právně a pravdivě a v případě jejich změn je neprodleně aktualizovat.
Z měna údajů o Klientovi je vůči Věřiteli účinná jejich změnou v Uživatels kém účtu. Údaje uvedené Klientem v
Uživatels kém účtu js ou Věřitelem považovány za s právné.
3.6 Věřitel může Klientovi zruš it Uživatels ký účet, a to zejména v případě, kdy Klient poruš í s vé povinnos ti ze Smlouvy o
úvěru, Dohody o prodloužení platnos ti úvěru, Dohody o s plátkovém kalendáři nebo Vš eobecné podmínky úvěru. Klient
bere na vědomí, že Uživatels ký účet nemus í být dos tupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu
hardwarového a s oftwarového vybavení Věřitele, popř. třetích os ob.
3.7 Klient s i může s ám zruš it Uživatels ký účet pros třednictvím s vého Uživatels kého proﬁlu, a to pouze za předpokladu,
že má s Věřitelem vyrovnány veš keré závazky.
3.8 V s ouvis los ti s e zřízením Uživatels kého účtu a identiﬁkací klienta na dálku podle právních předpis ů upravujících
opatření proti legalizaci výnos ů z tres tné činnos ti a ﬁnancování teroris mu je Klient povinen provés t platbu ve výš i 1,- Kč,
a to převodem ze s vého bankovního účtu uvedeného v regis traci na Bankovní účet Věřitele. Klient bere na vědomí, že
bez úhrady tohoto poplatku nelze uzavřít Smlouvu o úvěru a ani čerpat s jednaný úvěr.

4. UZ AVŘENÍ SMLOUVY O ÚVĚRU
4.1 Ž ádos t o uzavření Smlouvy o úvěru činí Klient vůči Věřiteli pros třednictvím formuláře na Internetových s tánkách
Věřitele. Součás tí Ž ádos ti o uzavření Smlouvy o úvěru je regis trace Klienta pro účely vytvoření Uživatels kého účtu
Klienta v s ouladu s čl. 3 Vš eobecných podmínek úvěru. Klient je oprávněn uvés t v Ž ádos ti požadovanou výš i úvěru a
dobu jeho s platnos ti, podle výběru Klienta a v s ouladu s limity s tanovenými Věřitelem pro výš i úvěru a Dobu s platnos ti
dle těchto Vš eobecných podmínek úvěru.

4.2 Na základě požadované výš e úvěru a doby s platnos ti úvěru uvedené Klientem v s ouladu s čl. 4.1 výš e, s e v Ž ádos ti
Klienta automaticky vygeneruje výš e poplatku a úroku za požadovaný úvěr, jako i dalš í informace, které je Věřitel v
s ouladu s e zákonem povinen Klientovi pos kytnout před uzavřením Smlouvy o úvěru, zejména informace podle čl. 11 a
12 Vš eobecných podmínek úvěru (je-li to relevantní).
4.3 Klient je oprávněn žádat o uzavření Smlouvy o úvěru pouze v případě, že nemá žádné neuhrazené s platné dluhy vůči
Věřiteli a má pravidelný příjem.
4.4 Smlouva o úvěru odpovídající obs ahově us tanovení čl. 5, čl. 11 a čl. 12 níže, je uzavřena, jakmile Klient akceptuje
návrh Smlouvy o úvěru, přičemž Věřitel nás ledně potvrdí uzavření této s mlouvy Klientovi pros třednictvím Uživatels kého
účtu a pros tředky elektronické komunikace na Adres u elektronické poš ty Klienta. S ohledem na požadavky Z ákona o
s potřebitels kém úvěru s e Klient zavazuje pos lat obratem i podeps ané pís emné vyhotovení Smlouvy o úvěru a bere na
vědomí, že s plnění této povinnos ti je předpokladem pro pos kytnutí s jednaného úvěru.
4.5 Věřitel není povinen přijmout Ž ádos t Klienta o uzavření Smlouvy o úvěru. Věřitel s e zavazuje oznámit s vé rozhodnutí
o přijetí Ž ádos ti bez zbytečného odkladu poté, co pos oudí platební s chopnos ti Klienta.
4.6 Mezi Klientem a Věřitelem může v jednom čas ovém okamžiku být účinná zpravidla pouze jedna Smlouva o úvěru.

5. OBSAH SMLOUVY O ÚVĚRU
5.1 Smlouvou o úvěru s e Věřitel zavazuje, že pos kytne ve pros pěch Klienta peněžní pros tředky v čás tce uvedené v
Ž ádos ti Klienta přijaté Věřitelem v s ouladu s čl. 4.4 výš e, a Klient s e zavazuje pos kytnuté peněžní pros tředky vrátit v
době s platnos ti s tanovené v Ž ádos ti Klienta přijaté Věřitelem a zaplatit Věřiteli Poplatky za pos kytnutí úvěru.
5.2 Věřitel pos kytne peněžní pros tředky Klientovi bezhotovos tním převodem na Bankovní účet Klienta.
5.3 Věřitel s e zavazuje pos kytnout peněžní pros tředky Klientovi nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od uzavření
Smlouvy o úvěru. Pos kytnutím pros tředků s e rozumí odes lání peněžních pros tředků z Bankovního účtu Věřitele na
Bankovní účet Klienta. Klient s ouhlas í s tím, aby mu Věřitel pos kytl peněžní pros tředky v uvedené lhůtě.
5.4 Klient je oprávněn peněžní pros tředky z úvěru použít na jakýkoliv účel.

6. DALŠÍ SMLOUVA O ÚVĚRU
6.1 V případě, že Klient chce, aby mu po s placení úvěru (včetně veš kerých poplatků a přís luš ens tví) podle Smlouvy o
úvěru byl pos kytnut Věřitelem dalš í úvěr, vyplní novou žádos t o pos kytnutí úvěru pros třednictvím formuláře ve s vém
Uživatels kém účtu, viz. čl. 4 výš e.
6.2 Uzavření nové Smlouvy o úvěru a vymezení obs ahu nové Smlouvy o úvěru s e řídí s tejnými pravidly jako při uzavírání
první Smlouvy o úvěru dle čl. 4 a 5 výš e.

7. SPLATNOST ÚVĚRU, PRODLOUŽ ENÍ DOBY SPLATNOSTI A SPLÁTKY
7.1 Pos kytnuté peněžní pros tředky je Klient povinen Věřiteli vrátit ve s jednané Době s platnos ti, která podle Ž ádos ti
Klienta činí maximálně 31 dní od pos kytnutí peněžních pros tředků (dále jen „Den splatnosti“), pokud mezi Věřitelem a
Klientem není dohodnuto jinak v konkrétní Smlouvě o úvěru – např. v podobě Klientem zvoleného počtu po s obě
jdoucích měs íčních s plátek u Úvěru na s plátky.
7.2 Klient je oprávněn požádat Věřitele o prodloužení s platnos ti úvěru, a to maximálně o 31 dní ode Dne s platnos ti, v
případě Úvěru na s plátky maximálně o 30 dní ode Dne s platnos ti. Klient je oprávněn navrhnout Věřiteli prodloužení
s platnos ti úvěru pros třednictvím vyplnění a odes lání formuláře ve s vém Uživatels kém účtu (dále jen „Návrh na
prodloužení“). V Návrhu na prodloužení navrhne Klient věřiteli délku prodloužení s platnos ti úvěru, přičemž v závis los ti
na délce prodloužení s e v Návrhu na prodloužení automaticky vygeneruje výš e poplatků a úroků za požadované
prodloužení, jako i dalš í informace, které je Věřitel v s ouladu s e zákonem povinen Klientovi pos kytnout, zejména
informace podle čl. 11 a 12 Vš eobecných podmínek úvěru (je-li to relevantní).

7.3 Z půs obem uvedeným v čl. 7.2 výš e je Klient oprávněn žádat o prodloužení s platnos ti úvěru i opakovaně.
7.4 Z půs obem uvedeným v čl. 7.2 výš e je Klient oprávněn žádat také o prodloužení doby s platnos ti ve vztahu i jen k
čás ti pos kytnutého úvěru.
7.5 Věřitel není povinen přijmout Návrh na prodloužení.
7.6 Dohoda o prodloužení doby s platnos ti je platná okamžikem, kdy přijetí Návrhu na prodloužení dojde Klientovi
pros tředky elektronické komunikace na Adres u elektronické poš ty Klienta nebo s e s ním s eznámí pros třednictvím s vého
Uživatels kého účtu. Pokud Věřitel odmítne přijmout Návrh na prodloužení je Klient povinen pos kytnuté peněžní
pros tředky vrátit Věřiteli v původní (neprodloužený) Den s platnos ti.
7.7 Dohoda o prodloužení doby s platnos ti úvěru nabude účinnos ti, jes tliže Klient uhradí nejpozději do dvou (2) dnů od
podání Návrhu na prodloužení Poplatek za prodloužení s platnos ti podle čl. 8.3 Vš eobecných podmínek úvěru a případné
veš keré dalš í poplatky, úroky a platby s pojené s prodlením při s plácení úvěru, jehož s platnos t s e prodlužuje.
7.8 V případě, že Klient žádá o prodloužení s platnos ti pouze ohledně čás ti pos kytnutého úvěru, bude dohoda o
prodloužení doby s platnos ti účinná, jes tliže Klient uhradí nejpozději do dvou (2) dnů od podání Návrhu na prodloužení
Poplatek za prodloužení s platnos ti podle čl. 8.3 Vš eobecných podmínek úvěru a případné veš keré dalš í poplatky, úroky
a platby s pojené s prodlením při s plácení úvěru, jehož s platnos t s e prodlužuje, s polu s čás tí jis tiny úvěru, jejíž
s platnos t s i nepřeje prodloužit.
7.9 V případě opakovaného prodloužení s platnos ti úvěru s e pos tupuje přiměřeně a Klient mus í provés t požadované
úhrady vždy nejpozději do dvou (2) dnů od Dne s platnos ti s tanoveného na základě předchozího prodloužení.
7.10 Klient je oprávněn požádat Věřitele pros třednictvím vyplnění a odes lání formuláře ve s vém Uživatels kém účtu o
s placení úvěru podle s plátkového kalendáře v rovnoměrných měs íčních s plátkách (dále jen „Žádost o splátky“). Klient
v Ž ádos ti o s plátky uvede požadovanou výš i s plátek. Na základě těchto údajů s e v Ž ádos ti o s plátky automaticky
vygeneruje počet s plátek a výš e poplatku, kterou je Klient povinen za s plácení úvěru podle s plátkového kalendáře
uhradit Věřiteli.
7.11 Věřitel není povinen přijmout Ž ádos t o s plátky. Přijetím Ž ádos ti o s plátky je uzavřena Dohoda o s plátkovém
kalendáři.
7.12 Dohoda o s plátkovém kalendáři je platná okamžikem, kdy přijetí Ž ádos ti o s plátky dojde Klientovi pros tředky
elektronické komunikace na Adres u elektronické poš ty Klienta nebo s e s ním s eznámí pros třednictvím s vého
Uživatels kého účtu. Pokud Věřitel odmítne přijmout Ž ádos t o s plátky je Klient povinen pos kytnuté peněžní pros tředky
vrátit Věřiteli v původní Den s platnos ti.
7.13 Dohoda o s plátkovém kalendáři nabude účinnos ti, jes tliže Klient uhradí nejpozději do dvou (2) dnů od podání
Ž ádos ti o s plátky první s plátku ve zvolené výš i.

8. POPLATEK Z A POSKYTNUTÍ ÚVĚRU, PRODLOUŽ ENÍ ÚVĚRU A SPLÁTKY
8.1 Z a s jednání závazku Věřitele pos kytnout na požádání peněžní pros tředky Klientovi s jednávají s trany úplatu (dále jen
„Poplatek za poskytnutí úvěru“). Konkrétní výš e Poplatku za pos kytnutí úvěru je pro Klienta dos tupná na
Internetových s tránkách Věřitele a v Uživatels kém účtu Klienta, a to v závis los ti na požadované výš i úvěru a Době
s platnos ti, a dále je automaticky vygenerována v Ž ádos ti Klienta, tak aby s e s ní Klient mohl s eznámit před odes láním
Ž ádos ti Věřiteli.
8.2 Výš e Poplatku za pos kytnutí úvěru je s tanovena mimo jiné s ohledem na náklady Věřitele s ouvis ející s e s jednáním
závazku Věřitele pos kytnout na požádání peněžní pros tředky, tj. zejména na náklady s ouvis ející s e zpracováním a
vyhodnocením Ž ádos ti, zajiš těním zdrojů peněžních pros tředků ze s trany Věřitele a jejich rezervací pro úvěr, uzavřením
Smlouvy o úvěru a vyplacením peněžních pros tředků Klientovi.
8.3 Z a prodloužení doby s platnos ti úvěru dle čl. 7.2 a nás l. Vš eobecných podmínek úvěru s jednávají s trany úplatu (dále

jen „Poplatek za prodloužení splatnosti“). Konkrétní výš e Poplatku za prodloužení s platnos ti je pro Klienta dos tupná
v Uživatels kém účtu Klienta v závis los ti na požadované délce prodloužení s platnos ti a dále je automaticky vygenerována
v Návrhu na prodloužení, tak aby s e s ní mohl Klient s eznámit před odes láním Návrhu na prodloužení Věřiteli.
8.4 Výš e Poplatku za prodloužení s platnos ti je s tanovena s ohledem na náklady Věřitele s ouvis ející s e s jednáním
prodloužení závazku, tj. zejména náklady Věřitele s ouvis ející s e zpracováním Návrhu na prodloužení doby s platnos ti a
kontrolou s plnění podmínek pro prodloužení doby s platnos ti.
8.5 Z a s placení úvěru ve s plátkách podle čl. 7.10 a nás l. Vš eobecných podmínek úvěru s jednávají s trany úplatu (dále
jen „Poplatek za splátky“). Konkrétní výš e Poplatku za s plátky je pro Klienta dos tupná v Uživatels kém účtu Klienta v
závis los ti na požadované výš i s plátek a době s placení a dále je automaticky vygenerována v Ž ádos ti o s plátky, tak aby
s e s ní mohl Klient s eznámit před odes láním Ž ádos ti o s plátky Věřiteli.
8.6 Výš e Poplatku za s plátky je s tanovena s ohledem na náklady Věřitele s ouvis ející s e s jednáním s plátkového
kalendáře, tj. zejména náklady Věřitele s ouvis ející s e zpracováním Ž ádos ti o s plátky a kontrolou s plnění podmínek pro
s placení úvěru ve s plátkách.
8.7 Poplatek za pos kytnutí úvěru, Poplatek za prodloužení s platnos ti a Poplatek za s plátky (s polečně dále jen „Poplatky
za poskytnutí úvěru“) js ou s platné takto: Poplatek za pos kytnutí úvěru je s platný v Den s platnos ti s polu s
pos kytnutými peněžními pros tředky (jis tinou úvěru), Poplatek za prodloužení s platnos ti je s platný do dvou (2) dnů od
původně (tj. před prodloužením doby s platnos ti) s tanoveného Dne s platnos ti a Poplatek za s plátky je s platný do dvou
(2) dnů od podání Ž ádos ti o s plátky.
8.8 Věřitel je oprávněn nepožadovat po Klientovi Poplatky za pos kytnutí úvěru. Strany js ou oprávněny s jednat u Smlouvy
o úvěru, Dohody o prodloužení s platnos ti nebo Dohody o s plátkovém kalendáři s levu z Poplatků za pos kytnutí úvěru.

9. ÚROK, ÚROK Z PRODLENÍ, NÁHRADA VYNALOŽ ENÝCH NÁKLADŮ A SMLUVNÍ POKUTA
9.1 Pos kytnuté peněžní pros tředky je Klient povinen Věřiteli vrátit bezhotovos tní platbou v jediné s plátce (pokud nedoš lo
k uzavření Dohody o s plátkovém kalendáři nebo s jednání jiného produktu zahrnujícího vrácení dluhu v několika platbách)
na Bankovní účet Věřitele, a to s polu s Poplatky za pos kytnutí úvěru a platbami s pojenými s prodlením (je-li to
relevantní). Veš keré platby ve pros pěch Věřitele js ou považovány za uhrazené v okamžiku jejich přips ání na Bankovní
účet Věřitele s řádně uvedeným Variabilním s ymbolem.
9.2 V případě, že bude Klient v prodlení s e s placením úvěru dle Smlouvy o úvěru či jeho čás ti, je povinen hradit Věřiteli
nes placené čás ti jis tiny, jejího přís luš ens tví, kterými js ou: náhrada účelně vynaložených nákladů vzniklých v s ouvis los ti
s prodlením Dlužníka a vymáháním, úroky z prodlení ve s jednané výš í, maximálně ve výš i nepřevyš ující hodnoty
s tanovené právními předpis y, a s mluvní pokutu, přičemž uplatněná s mluvní pokuta nes mí přes áhnout 0,1 % denně z
čás tky, ohledně níž je Dlužník v prodlení a s ouhrn vš ech s mluvních pokut nes mí přes áhnout s oučin čís la 0,5 a celkové
výš e s potřebitels kého úvěru, nejvýš e vš ak 200.000,- Kč.
9.3 V případě, že bude Klient v prodlení s e s placením úvěru dle s jednané Smlouvy o úvěru či jeho čás ti, je Věřitel
oprávněn podniknout nezbytné kroky pro vymožení tohoto úvěru v prodlení. Smluvní s trany s e dohodly, že účelně
vynaložené náklady s pojené s vymáháním s platného dluhu pones e Klient. Tyto náklady budou vyjádřeny a hrazeny
pauš álně dle níže uvedené s peciﬁkace. Náklady s pojené s vymáháním nezaplaceného dluhu budou zahrnovat zejména
náklady přímo s pojené s vyzýváním Klienta k úhradě s platného dluhu (např. příprava upomínek, zas lání upomínek ve
formě dopis u pros třednictvím poš tovního doručovatele popř. formou emailových a SMS zpráv s výzvou k úhradě, v
telefonních hovorech za účelem upomínání Klienta, popř. v zajiš tění těchto s lužeb třetí os obou, a s tím s ouvis ející
pers onální náklady) a dále s tím s ouvis ející vedlejš í náklady (např. náklady na provoz kanceláře, vedení přehledů dluhů
v prodlení, provoz a s ervis s oftwarového a hardwarového vybavení). Náklady s pojené s vymáháním s platného dluhu s e
s tanoví pauš álně takto:
a) náklady na zas lání 1 SMS zprávy činí 3,- Kč
b) náklady za 1 min tel. hovoru činí 4,- Kč

c) náklady s pojené s odes láním pís emné výzvy činí 58,- Kč,
d) mzdové náklady:
1. za přípravu SMS zprávy činí 47,- Kč
2. za přípravu emailové výzvy činí 62,- Kč
3. za činnos t s pojenou s telefonním hovorem činí 31,- Kč
4. za přípravu pís emné výzvy činí 129,- Kč
(dále jen “Náhrada vynaložených nákladů“), přičemž Věřitel je oprávněn pos lat Klientovi maximálně jednu (1)
pís emnou výzvu týdně. Úhrada dlužných čás tek uvedených ve výzvě je s platná nejpozději třetí den po odes lání přís luš né
výzvy. Neuhrazení dlužných čás tek může vés t k podání žaloby na zaplacení dlužných čás tek podané Věřitelem proti
Klientovi.
9.4 V případě prodlení Dlužníka s úhradou s vého dluhu vůči Věřiteli je Věřitel oprávněn předat s vou pohledávku k
vymáhání jiným s ubjektům, a to jak formou příkazní s mlouvy, tak i pos toupením předmětné pohledávky. Klient s ouhlas í
s tím, že v obou těchto případech js ou i jiné s ubjekty vymáhající pohledávku za Dlužníkem oprávněny (jako právní
nás tupce Věřitele) účtovat s i vzniklé účelně vynaložené náklady vymáhání vůči Dlužníkovi (a to i před podáním žaloby na
zaplacení pohledávky).
9.5 Pokud peněžní pros tředky uhrazené Klientem nebudou dos tačovat k úhradě vš ech s platných pohledávek Věřitele
vůči Klientovi, budou použity na úhradu pohledávek Věřitele v nás ledujícím pořadí:
1. úroky z prodlení
2. náklady s pojené s uplatněním pohledávky
3. s mluvní pokuta
4. Poplatky za pos kytnutí úvěru
5. jis tina úvěru

10. TRVÁNÍ A Z MĚNA SMLUVNÍCH VZ TAHŮ
10.1 Tato Smlouva o vš eobecných podmínkách pos kytnutí úvěrů nabývá účinnos ti uzavřením. Tato Smlouva s e uzavírá
na dobu neurčitou.
10.2 Tato Smlouva o vš eobecných podmínkách pos kytnutí úvěrů může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu či bez
uvedení důvodu kteroukoliv ze s mluvních s tran. Výpovědní lhůta činí jeden (1) měs íc a počíná běžet prvním dnem
nás ledujícím po dni doručení pís emné výpovědi druhé s traně. Účinnos t této Smlouvy o vš eobecných podmínkách
pos kytnutí úvěrů končí uplynutím výpovědní lhůty. Ukončením účinnos ti této Smlouvy o vš eobecných podmínkách
pos kytnutí úvěrů nebudou dotčeny vztahy vyplývající z již uzavřené Smlouvy o úvěru.
10.3 V případě poruš ení povinnos tí vyplývajících z této Smlouvy o vš eobecných podmínkách pos kytnutí úvěrů s tranou
s mlouvy je druhá Smluvní s trana oprávněna tuto Smlouvu o vš eobecných podmínkách pos kytnutí úvěrů z tohoto důvodu
vypovědět. V případě výpovědi podle tohoto článku zaniká Smlouva o vš eobecných podmínkách pos kytnutí úvěrů
účinnos tí výpovědi. Výpověď je účinná doručením druhé Smluvní s traně.
10.4 Věřitel je oprávněn navrhnout Klientovi změnu Vš eobecných podmínek úvěru. Návrh změn a termín účinnos ti budou
vhodným způs obem v dos tatečném čas ovém předs tihu před účinnos tí uveřejněny v Uživatels kém účtu Klienta a
Klientovi oznámeny pros tředky elektronické komunikace na Adres u elektronické poš ty Klienta.

10.5 V případě, že Klient nes ouhlas í s návrhem změn Vš eobecných podmínek úvěru, je oprávněn od s mlouvy ods toupit
nebo vyjádřit s vůj nes ouhlas s návrhem změn Vš eobecných podmínek úvěru pros třednictvím s vého Uživatels kého účtu
nebo pros tředky elektronické komunikace na Adres u elektronické poš ty Věřitele. V případě takového nes ouhlas u může
Věřitel buď ods toupit od těchto Vš eobecných podmínek úvěru, nebo pokud nedojde ke změně Vš eobecných podmínek
úvěru mezi Smluvními s tranami, platí tyto Vš eobecné podmínky úvěru, v nezměněné podobě.
10.6 Smluvní s trany s ouhlas í, že ke změně Vš eobecných podmínek úvěru může dojít pros třednictvím Uživatels kého
účtu, tedy s využitím pros tředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít s mlouvu bez s oučas né fyzické přítomnos ti
s mluvních s tran.
10.7 Z měnou Vš eobecných podmínek úvěru nejs ou dotčena práva a povinnos ti, která vznikla po dobu účinnos ti
předchozího znění těchto Vš eobecných podmínek úvěru.

11. UZ AVÍRÁNÍ SMLOUVY S VYUŽ ITÍM PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU
11.1 Pro uzavírání Smlouvy o úvěru, Dohody o prodloužení s platnos ti, Dohody o s plátkovém kalendáři a těchto
Vš eobecných podmínek úvěru je používáno pros tředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít Smlouvu o úvěru,
Dohodu o prodloužení s platnos ti nebo Dohodu o s plátkovém kalendáři a tyto Vš eobecné podmínky úvěru bez s oučas né
fyzické přítomnos ti Věřitele a Klienta. Klient s ouhlas í s použitím komunikačních pros tředků na dálku při uzavírání
Smlouvy o úvěru, Dohody o prodloužení s platnos ti, Dohody o s plátkovém kalendáři a těchto Vš eobecných podmínek
úvěru. Věřitel tímto pos kytuje Klientovi nás ledující informace.
11.2 Informace o Věřiteli:
a) Obchodní firma Věřitele je uvedena v záhlaví těchto Vš eobecných podmínek úvěru;
b) Identifikační čís lo Věřitele je uvedeno v záhlaví těchto Vš eobecných podmínek úvěru;
c) Hlavním předmětem podnikání je Pos kytování nebo zpros tředkování s potřebitels kého úvěru;
d) Sídlo Věřitele je uvedeno v záhlaví těchto Vš eobecných podmínek úvěru;
e) Společnos t je zaps aná v obchodním rejs tříku, bližš í údaje o zápis u js ou uvedeny v záhlaví těchto Vš eobecných
podmínek úvěru;
f) Název a s ídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo s tátního dozoru nad činnos tí Věřitele: Čes ká obchodní
ins pekce (ČOI) s e s ídlem Štěpáns ká 567/15, 120 00 Praha 2, a to do doby udělení oprávnění Věřiteli ze s trany
Čes ké národní banky (ČNB), nejdéle vš ak po dobu 18 měs íců ode dne účinnos ti z. č. 257/2016 Sb., zákona o
s potřebitels kém úvěru, tj. nejdéle do 01. 06. 2018. Poté je orgánem dohledu ČNB, s e s ídlem Na Příkopě 28, PSČ:
115 03 Praha 1.
11.3 Informace o pos kytované finanční s lužbě:
a) Název a hlavní charakteris tiky pos kytované s lužby: pos kytnutí úvěru Klientovi za podmínek uvedených podrobně ve
Smlouvě o úvěru a v těchto Vš eobecných podmínkách úvěru;
b) Celková cena pos kytované s lužby pro Klienta včetně vš ech poplatků, daní placených pros třednictvím Věřitele a
jiných s ouvis ejících nákladů: celkovou cenu za pos kytnutí úvěru tvoří úrok z úvěru a Poplatky za pos kytnutí úvěru ve
výš i uvedené ve Smlouvě o úvěru, a v těchto Vš eobecných podmínkách úvěru;
c) Možná rizika mimo kontrolu Věřitele s pojená s pos kytovanou ﬁnanční s lužbou: ﬁnanční s lužba pos kytovaná
Věřitelem nes počívá v přijímání vkladů od veřejnos ti a Věřitel s i není vědom rizik mimo kontrolu Věřitele s pojených s
pos kytovanou ﬁnanční s lužbou, vyjma rizik vyplývajících z poruš ení povinnos tí dle Smlouvy o úvěru a těchto
Vš eobecných podmínek úvěru;
d) Případné dalš í náklady js ou uvedeny v těchto Vš eobecných podmínkách úvěru a Smlouvě o úvěru, náklady

s ouvis ející s použitím pros tředků komunikace na dálku js ou určovány s ubjekty, které s lužby komunikace na dálku
pos kytují;
e) Pos kytnuté informace zůs távají v platnos ti po celou dobu trvání vztahu dle Smlouvy o úvěru a v s ouladu s e
Vš eobecnými podmínkami úvěru, nedojde-li k jejich změně za podmínek s tanovených v těchto Vš eobecných
podmínkách úvěru;
f) Možné způs oby placení za pos kytnutou s lužbu a způs ob pos kytnutí s lužby js ou uvedeny ve Smlouvě o úvěru a v
těchto Vš eobecných podmínkách úvěru;
g) Věřitelem nejs ou účtovány dodatečné náklady pro Klienta za použití pros tředků komunikace na dálku při uzavírání
Smlouvy o úvěru, Dohody o prodloužení s platnos ti, Dohody o s plátkách a těchto Vš eobecných podmínek úvěru.
Klient hradí náklady za použití pros tředků komunikace ve výš i účtované s ubjektem, který pos kytuje s lužby pros tředků
komunikace na dálku, a dále Klient hradí náklady na bankovní poplatky při s placení úvěru bezhotovos tním bankovním
převodem ve výš i účtované s ubjekty, které tyto s lužby pos kytují.
11.4 Informace o s mlouvě:
a) Od Smlouvy o úvěru, Dohody o prodloužení s platnos ti nebo Dohody o s plátkovém kalendáři má Klient právo
ods toupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli s mluvní s ankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření výš e uvedených
s mluv (v případě, že by mu nebyly předány veš keré informace vyžadované us tanovením § 1843 až 1845 občans kého
zákoníku, ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány tyto informace, nas tal-li tento den po uzavření Smlouvy o
úvěru). Ods toupit lze pís emně zas láním ods toupení na adres u s ídla Věřitele. Lhůta pro ods toupení je považována za
zachovanou, je-li ods toupení odes láno Věřiteli v lis tinné podobě nebo na jiném trvalém nos iči dat nejpozději v
pos lední den lhůty. V případě neuplatnění práva na ods toupení Klientem v této lhůtě zůs tává Smlouva o úvěru,
Dohoda o prodloužení s platnos ti nebo Dohoda o s plátkovém kalendáři platná a účinná. Ods toupí-li Klient od Smlouvy
o úvěru, Dohody o prodloužení s platnos ti nebo Dohody o s plátkovém kalendáři, Věřitel po něm může požadovat
neprodlené zaplacení čás tky pouze za do té doby s kutečně pos kytnutou s lužbu s tím, že požadovaná čás tka mus í být
přiměřená rozs ahu již pos kytnuté s lužby. Věřitel je tak oprávněn požadovat v případě, že doš lo k vyplacení úvěru,
vrácení jis tiny úvěru a přís luš ný úrok. Klient je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne,
kdy zas lal Věřiteli oznámení o ods toupení od Smlouvy o úvěru, Dohody o prodloužení s platnos ti nebo Dohody o
s plátkovém kalendáři vrátit Věřiteli vš echny jím pos kytnuté peněžní pros tředky nebo jiný majetek od něj přijatý na
základě Smlouvy o úvěru, Dohody o prodloužení s platnos ti nebo Dohody o s plátkovém kalendáři;
b) Smlouva o úvěru, Dohoda o prodloužení s platnos ti, Dohoda o s plátkovém kalendáři a tato s mlouva O
Vš eobecných podmínkách pos kytování úvěru trvá po dobu uvedenou v jednotlivých s mlouvách a v těchto
Vš eobecných podmínkách úvěru;
c) Informace o právu na předčas né nebo jednos tranné ukončení Smlouvy o úvěru, Dohody o prodloužení s platnos ti,
Dohody o s plátkovém kalendáři a těchto Vš eobecných podmínek úvěru (včetně případných s mluvních pokut) js ou
uvedeny ve Smlouvě o úvěru, Dohodě o prodloužení s platnos ti, Dohodě o s plátkovém kalendáři a těchto
Vš eobecných podmínkách úvěru;
d) Praktické pokyny pro uplatnění práva na ods toupení od Smlouvy o úvěru, Dohody o prodloužení s platnos ti,
Dohody o s plátkovém kalendáři nebo těchto Vš eobecných podmínek úvěru: ods toupení je možné učinit v pís emné
formě a zas lat jej na adres u s ídla Věřitele; lhůta k uplatnění práva na ods toupení od Smlouvy o úvěru, Dohody o
prodloužení s platnos ti, Dohody o s plátkovém kalendáři nebo Vš eobecných podmínek úvěru je zachována, pokud bylo
oznámení o ods toupení pís emně odes láno před uplynutím této lhůty; Klient je v ods toupení povinen uvés t jméno a
příjmení, rodné čís lo, oznámení ohledně ods toupení, datum ods toupení a dále je povinen ods toupení podeps at;
e) Označení člens kého s tátu Evrops ké unie, jehož právní předpis y bere Věřitel za základ pro vytvoření vztahů s
Klientem před uzavřením s mlouvy o finančních s lužbách uzavírané na dálku: Čes ká republika;
f) Právní vztah mezi účas tníky Smlouvy o úvěru, Dohody o prodloužení s platnos ti, Dohody o s plátkovém kalendáři a
Smlouvy O Vš eobecných podmínkách pos kytnutí úvěru s e řídí právem Čes ké republiky; v případě s porů vzniklých ze

Smlouvy o úvěru, Dohody o prodloužení s platnos ti, Dohody o s plátkovém kalendáři nebo Smlouvy O Vš eobecných
podmínkách pos kytnutí úvěru bude rozhodováno před obecnými s oudy ČR;
g) Informace o jazyku, ve kterém bude Věřitel s e s ouhlas em Klienta komunikovat s Klientem během trvání Smlouvy
o úvěru, Dohody o prodloužení s platnos ti, Dohody o s plátkovém kalendáři nebo Smlouvy o Vš eobecných podmínkách
pos kytnutí úvěrů, ve kterých budou Klientovi pos kytnuty dalš í informace: čes ký jazyk.
11.5 Klient s e může obrátit s konkrétní s tížnos tí na Věřitele, a to pís emně na adres u jeho s ídla. Stížnos t vyřídí některý z
vedoucích pracovníků Věřitele a Klientovi zaš le pís emné s tanovis ko ke s tížnos ti a popř. s dělení o přijatých opatřeních do
14 dnů ode dne doručení s tížnos ti, res p. vš ech podkladů nezbytných k jejímu vyřízení, nebude-li možno s tížnos t řeš it
bez jejich doložení Klientem; Klient s e může dále obrátit zejména na orgán odpovědný za výkon dohledu nebo s tátního
dozoru nad činnos tí Věřitele či na s ubjekty zabývající s e ochranou s potřebitelů. Finanční s lužba pos kytovaná Věřitelem
nes počívá v přijímání vkladů od veřejnos ti ani v obchodování s cennými papíry, proto nenáleží Klientovi z titulu exis tence
fondů a uzavření Smlouvy o úvěru, Dohody o prodloužení s platnos ti, Dohody o s plátkovém kalendáři nebo Smlouvy o
vš eobecných podmínkách pos kytnutí úvěrů žádná zvláš tní oprávnění.
11.6 Smlouva o úvěru, Dohoda o prodloužení s platnos ti, Dohoda o s plátkovém kalendáři a tato Smlouvy o vš eobecných
podmínkách pos kytnutí úvěrů js ou po s vém uzavření Věřitelem archivovány a js ou Klientovi na jeho požádání přís tupné.
Klient má právo obdržet kdykoli během trvání Vš eobecných podmínek úvěru na s vou žádos t text Smlouvy o úvěru,
Dohody o prodloužení s platnos ti, Dohody o s plátkovém kalendáři a tuto Smlouvu o Vš eobecných podmínkách pos kytnutí
úvěrů v tiš těné podobě. Klient má právo během trvání této Smlouvy o Vš eobecných podmínkách pos kytnutí úvěrů
kdykoli změnit způs ob komunikace na dálku. Věřitel není ve vztahu ke Klientovi vázán žádnými kodexy chování ve s mys lu
us tanovení § 1826 ods t. 1 občans kého zákoníku.
11.7 V s ouladu s § 1846 ods t. 2 Občans kého zákoníku má Klient právo ods toupit od této Smlouvy o vš eobecných
podmínkách pos kytnutí úvěrů v případě, že mu Věřitel pos kytne klamavý údaj. Toto právo může uplatnit ve lhůtě tří
měs íců ode dne, kdy s e o takovémto poruš ení dozví.

12. SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
12.1 Us tanovení tohoto článku Vš eobecných podmínek úvěru mají přednos t před os tatními us tanoveními Vš eobecných
podmínek úvěru pro případ, že js ou ve vzájemném rozporu.
12.2 Věřitel uvádí nás ledující informace:
a) Věřitel pos kytuje Klientovi s potřebitels ký úvěr ve s mys lu Z ákona o s potřebitels kém úvěru na základě Smlouvy o
úvěru a těchto Vš eobecných podmínek úvěru, přičemž nejde o s potřebitels ký úvěr ve formě možnos ti přečerpání, o
dohodu, kterou s e za účelem odvrácení řízení o nárocích Věřitele odkládá v důs ledku prodlení Klienta platba nebo
mění způs ob s plácení, ani o vázaný s potřebitels ký úvěr;
b) Kontaktní údaje s mluvních s tran, zejména poš tovní adres a pro doručování, telefonní čís lo a adres a pro
doručování elektronické poš ty je uvedena v záhlaví těchto Vš eobecných podmínek úvěru a dále ve Smlouvě o úvěru;
c) Doba trvání úvěru je s tanovena na základě Ž ádos ti Klienta v s ouladu s čl. 4.1 těchto Vš eobecných podmínek
úvěru, celková výš e úvěru (tj. s ouhrn vš ech čás tek, jež js ou dány s potřebiteli k dis pozici) je uvedena v Ž ádos ti
Klienta v s ouladu s čl. těchto Vš eobecných podmínek, podmínky jeho čerpání js ou uvedeny v čl. 5.3 těchto
Vš eobecných podmínek úvěru;
d) Výpůjční úroková s azba a podmínky upravující použití této s azby je uvedena v čl. 9.1 těchto Vš eobecných
podmínek úvěru, úroková s azba je pevná a v průběhu doby trvání úvěru s e nemění;
e) Výš e, počet a četnos t plateb, jež má Klient provés t je uvedena v čl. 9.2 těchto Vš eobecných podmínek úvěru,
způs ob přiřazování plateb k jednotlivým dlužným čás tkám je uveden v čl. 9.2. těchto Vš eobecných podmínek úvěru.
12.3 Klient má právo obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření (tj. tabulky obs ahující dlužné

platby, lhůty a podmínky vztahující s e ke s placení těchto čás tek rozčlenění každé s plátky ukazující umořování jis tiny,
úrok vypočítaný na základě úrokové s azby a veš keré dodatečné náklady v podobě dle přílohy č. 5 Z ákona o
s potřebitels kém úvěru) s tím, že, pokud není úroková s azba pevně s tanovena nebo je možné dodatečně náklady změnit,
mus í tabulka umoření obs ahovat jas nou a s tručnou informaci, že uvedené údaje platí pouze do změny úrokové s azby
nebo dodatečných nákladů provedené v s ouladu s e s mlouvou, ve které s e s jednává s potřebitels ký úvěr, je-li zahrnuto
umoření jis tiny úvěru s pevně s tanovenou dobou trvání.
12.4 Věřitel dále uvádí nás ledující informace:
a) Úrok je povinen s plácet s polu s jis tinou, a to ve lhůtách a za podmínek uvedených v čl. 9.2 těchto Vš eobecných
podmínek úvěru; s oupis poplatků je uveden v čl. 8. těchto Vš eobecných podmínek úvěru;
b) Výš e úroků z prodlení a s mluvních pokut v případě opožděných plateb je uvedena v čl. 9.3 těchto Vš eobecných
podmínek úvěru; dalš ími důs ledky vyplývajícími z prodlení Klienta je povinnos t Klienta hradit s mluvní pokutu dle čl.
9.3 a náhradu vynaložených nákladů dle čl. 9.4 těchto Vš eobecných podmínek úvěru
c) Náklady na bankovní poplatky při s placení úvěru bezhotovos tním bankovním převodem js ou určeny s ubjekty, které
tyto s lužby pos kytují;
12.5 Úvěr dle Smlouvy o úvěru není určen k plné nebo čás tečné úhradě ceny zboží nebo s lužby dle s mlouvy o koupi
zboží nebo pos kytnutí s lužby.
12.6 Klient je oprávněn úvěr zcela nebo zčás ti s platit kdykoliv po dobu trvání úvěru. V takovém případě má Klient právo
na poměrné s nížení úroku a Poplatků za pos kytnutí úvěru. Věřitel má právo požadovat náhradu nutných a objektivně
odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé s ouvis los ti s předčas ným s placením. Celková výš e náhrady nákladů
nes mí přes áhnout 0,5 % z předčas ně s placené čás ti celkové výš e s potřebitels kého úvěru.
12.7 V případě ukončení s mluvního vztahu záleží dalš í pos tup na způs obu tohoto ukončení. V případě ods toupení dle čl.
11.4 těchto Vš eobecných podmínek úvěru s e pos tupuje dle tam uvedených us tanovení. V případě zániku závazků s tran
s plněním jejich povinnos tí budou s trany mezi s ebou zcela vyrovnány. V případě, že některá ze s tran bude v prodlení s
plněním s vých povinnos tí, je druhá Smluvní s trana oprávněna s e domáhat nároků ces tou dle čl. 16 těchto Vš eobecných
podmínek úvěru.
12.8 Případný s por mezi Věřitelem a Klientem je možné mimos oudně řeš it pros třednictvím ﬁnančního arbitra pos tupem
dle zákona č. 229/2002 Sb., o ﬁnančním arbitrovi, ve znění pozdějš ích předpis ů, a to v řízení zahájeném na návrh
Klienta s tím, že ﬁnanční arbitr rozhoduje ve věci s amé bez zbytečného odkladu nálezem; doručený nález, který již nelze
napadnout námitkami, je v právní moci a je s oudně vykonatelný podle občans kého s oudního řádu, jakmile uplyne lhůta
k plnění.
12.9 Věřitel před uzavřením Smlouvy o úvěru s odbornou péčí pos oudí s chopnos t Klienta s plácet s potřebitels ký úvěr, a
to zejména na základě dos tatečných informací zís kaných i od Klienta a umís těných v Uživatels kém účtu a nahlédnutím
do databází umožňujících pos ouzení úvěrus chopnos ti Klienta v s ouladu s čl. 14.3 těchto Vš eobecných podmínek úvěru.
Z a tímto účelem Klient pos kytl Věřiteli přes né, úplné a pravdivé údaje nezbytné pro pos ouzení s chopnos ti Klienta
s plácet s potřebitels ký úvěr, popř. takové údaje Věřiteli k jeho výzvě pos kytne obratem. Pokud by byl důvodem
nepos kytnutí s potřebitels kého úvěru výs ledek vyhledávání v databázi umožňující pos ouzení úvěrus chopnos ti Klienta,
Věřitel okamžitě a bezplatně Klienta vyrozumí o tomto výs ledku a s dělí mu údaje o použité databázi.
12.10 Roční procentní s azba nákladů na úvěr (tj. celkové náklady s potřebitels kého úvěru pro s potřebitele, vyjádřené
jako roční procentní podíl z celkové výš e s potřebitels kého úvěru) s tanovená podle vzorce uvedeného v příloze č. 1 k
Z ákonu o s potřebitels kém úvěru, veš keré předpoklady použité pro výpočet této s azby a celková čás tka s platná
Klientem (tj. s oučet celkové výš e Úvěru a celkových nákladů Úvěru pro Klienta) vyjádřená čís elným údajem a vypočtená
k okamžiku uzavření Smlouvy úvěru res p. Dohody o prodloužení s platnos ti a Dohody o s plátkovém kalendáři je uvedena
ve Smlouvě o úvěru res p. Dohodě o prodloužení s platnos ti a Dohodě o s plátkovém kalendáři. Formulář pro s tandardní
informace o s potřebitels kém úvěru ve s mys lu přílohy č. 2 Z ákona o s potřebitels kém úvěru (dále jen „Formulář“ nebo
„Informace dle zákona o spotřebitelském úvěru“) pro vš echny typy úvěrů tvoří přílohu Smlouvy o úvěru res p.

Dohody o prodloužení s platnos ti a Dohody o s plátkovém kalendáři a jeho obs ah je zahrnut i ve formuláři pro učinění
Ž ádos ti Klienta na Internetových s tránkách Věřitele a po učinění Ž ádos ti bude Formulář k dis pozici i v Uživatels kém účtu
Klienta nejpozději v okamžiku přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o úvěru. V případě prodloužení doby s platnos ti úvěru
bude obs ah Formuláře zahrnut ve formuláři pro učinění Návrhu na prodloužení na Internetových s tránkách Věřitele a
vys taven jako příloha k Dohodě o prodloužení s platnos ti v Uživatels kém účtu Klienta nejpozději v okamžiku přijetí Návrhu
na prodloužení Věřitelem. V případě s plácení úvěru pros třednictvím s plátkového kalendáře bude obs ah Formuláře
zahrnut ve formuláři pro učinění Ž ádos ti o s plátky na Internetových s tránkách Věřitele a vys taven jako příloha k Dohodě
o s plátkovém kalendáři v Uživatels kém účtu Klienta nejpozději v okamžiku přijetí Ž ádos ti o s plátky Věřitelem. Klient má
možnos t a je povinen s e s Informacemi dle zákona o s potřebitels kém úvěru s eznámit před učiněním Návrhu na
prodloužení. Učiněním Návrhu na prodloužení Klient prohlaš uje, že s e s Informacemi dle Z ákona o s potřebitels kém
úvěru s eznámil, rozumí jejich obs ahu a s ouhlas í s nimi.

13. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN
13.1 Klient s i je vědom toho, že v rámci plnění Smlouvy o úvěru může od Věřitele obdržet informace, které js ou
považovány za důvěrné. Z a důvěrné s e považují vš echny informace, které js ou anebo by mohly být s oučás tí obchodního
tajems tví Věřitele. Klient s e zavazuje zachovávat mlčenlivos t ohledně důvěrných informací. Klient nes mí bez pís emného
s ouhlas u Věřitele důvěrné informace využít pro s ebe nebo třetí os oby, pokud by to bylo v rozporu s e zájmy Věřitele.
Us tanovení tohoto článku nejs ou dotčena ukončením účinnos ti těchto Vš eobecných podmínek úvěru (z jakéhokoliv
důvodu) a jejich účinnos t s končí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnos ti těchto Vš eobecných podmínek úvěru.
13.2 Klient s ouhlas í s e zas íláním informací s ouvis ejících s pos kytováním úvěrů a s e zas íláním obchodních s dělení
Věřitele na Adres u elektronické poš ty Klienta. Klient může s vůj s ouhlas podle předchozí věty odvolat. V případě, že by
s e Klient domníval, že Věřitel provádí zas ílání obchodních s dělení v rozporu s e zákonem, může požádat Věřitele o
vys větlení a dále požadovat, aby Věřitel ods tranil takto vzniklý s tav. Je-li žádos t Klienta podle předchozí věty s hledána
oprávněnou, Věřitel ods traní neprodleně závadný s tav.

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
14.1 Ochrana os obních údajů Klienta, který je fyzickou os obou, je pos kytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
os obních údajů, ve znění pozdějš ích předpis ů. Klient s ouhlas í s e zpracováním těchto s vých os obních údajů: jméno,
příjmení, datum narození, rodné čís lo, adres a elektronické poš ty, telefonní čís lo, čís lo občans kého průkazu, adres a
trvalého pobytu, mís to bydliš tě, věk, identiﬁkační čís lo, čís lo Bankovního účtu Klienta, informace o majetkových
poměrech a os tatní údaje s ouvis ející s těmito Vš eobecnými podmínkami úvěru, Smlouvou o úvěru, Dohodou o
prodloužení s platnos ti nebo Dohodou o s plátkovém kalendáři (s polečně vš e jen jako „Osobní údaje“).
14.2 Klient s ouhlas í s e zpracováním Os obních údajů Věřitelem, a to pro účely pos kytnutí úvěru a jeho nás ledné s právy
úvěru (včetně případných kroků s ouvis ejících s vymáháním či pos toupením pohledávek z úvěru), ověření identity Klienta,
ověření, že Klient nemá žádné neuhrazené s platné dluhy a že Klient má pravidelný příjem, zjiš ťování dalš ích informací o
majetkových poměrech Klienta a pos ouzení s chopnos ti Klienta s plácet s potřebitels ký úvěr, dále a pro účely zas ílání
informací a obchodních s dělení Věřitelem a pro účely předávání Os obních údajů třetím os obám pro budoucí pos uzování
bonity s ubjektu údajů.
14.3 Os obní údaje budou předávány třetí os obě v s ouvis los ti s vymáháním či pos toupením pohledávek z úvěru, v
s ouvis los ti s ověřením, že Klient nemá žádné neuhrazené s platné dluhy a má pravidelný příjem, dále v s ouvis los ti s e
zjiš ťování dalš ích informací o majetkových poměrech Klienta a pos ouzením s chopnos ti Klienta s plácet s potřebitels ký
úvěr a v s ouvis los ti s předáváním Os obních údajů třetím os obám pro budoucí pos uzování bonity s ubjektu údajů ze
s trany Věřitele a těchto třetích s ubjektů.
14.4 Klient bere na vědomí, že je povinen s vé Os obní údaje uvádět s právně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného
odkladu informovat Věřitele o jakékoliv změně v Os obních údajích.
14.5 Z pracováním Os obních údajů Klienta může Věřitel pověřit třetí os obu, jakožto zpracovatele. Os obní údaje budou
zpracovávány po dobu neurčitou, nejméně vš ak po dobu trvání závazků dle těchto Vš eobecných podmínek úvěru,
Smlouvě o úvěru, Dohodě o prodloužení s platnos ti nebo Dohodou o s plátkovém kalendáři. Os obní údaje budou

zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způs obem nebo v tiš těné podobě neautomatizovaným způs obem.
14.6 Klient potvrzuje, že pos kytnuté Os obní údaje js ou přes né a že byl poučen o tom, že s e jedná o dobrovolné
pos kytnutí Os obních údajů. V případě, že by s e uživatel domníval, že Věřitel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho
Os obních údajů, které je v rozporu s ochranou s oukromého a os obního života uživatele nebo v rozporu s e zákonem,
zejména js ou-li Os obní údaje nepřes né s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Věřitele nebo zpracovatele o
vys větlení a/nebo požadovat, aby Věřitel nebo zpracovatel ods tranil takto vzniklý s tav. Z ejména s e může jednat o
blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Os obních údajů. Je-li žádos t uživatele podle předchozí věty
s hledána oprávněnou, Věřitel nebo zpracovatel ods traní neprodleně závadný s tav. Nevyhoví-li Věřitel nebo zpracovatel
žádos ti, má uživatel právo obrátit s e přímo na Úřad pro ochranu os obních údajů. Tímto us tanovením není dotčeno
oprávnění uživatele obrátit s e na Úřad pro ochranu os obních údajů s e s vým podnětem přímo.
14.7 Požádá-li uživatel o informaci o zpracování s vých Os obních údajů, je mu Věřitel povinen tuto informaci předat.
Pos kytovatel má právo za pos kytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyš ující
náklady nezbytné na pos kytnutí informace.

15. DORUČOVÁNÍ
15.1 Není-li dohodnuto v těchto Vš eobecných podmínkách o úvěru jinak, kores pondence s ouvis ející s touto s mlouvou
mus í být druhé Smluvní s traně doručena pís emně, a to pros třednictvím uživatels kého účtu, elektronickou poš tou,
os obně nebo doporučeně pros třednictvím provozovatele poš tovních s lužeb (dle volby odes ílatele).
15.2 Z práva je doručena:
a) v případě doručování elektronickou poš tou okamžikem jejího přijetí na s erver příchozí poš ty; integrita zpráv
zas laných elektronickou poš tou může být zajiš těna certifikátem;
b) v případě doručování os obně či pros třednictvím provozovatele poš tovních s lužeb převzetím zás ilky adres átem;
c) v případě doručování os obně či pros třednictvím provozovatele poš tovních s lužeb též odepřením převzetí zás ilky,
odepře-li adres át (popřípadě os oba oprávněná za něj zás ilku převzít) zás ilku převzít;
d) v případě doručování pros třednictvím provozovatele poš tovních s lužeb též uplynutím lhůty des eti (10) dnů od
uložení zás ilky a dání výzvy adres átovi k převzetí uložené zás ilky, dojde-li k uložení zás ilky u provozovatele poš tovních
s lužeb, a to i v případě, že s e adres át o uložení nedozvěděl.

16. ROZ HODOVÁNÍ SPORŮ, ROZ HODNÉ PRÁVO
16.1 Smluvní s trany s e dohodly, že vš echny s pory vzniklé z nebo v s ouvis los ti s e Smlouvou o úvěru, Dohodou o
prodloužení s platnos ti, Dohodou o s plátkovém kalendáři nebo těmito Vš eobecnými podmínkami úvěru budou
rozhodovány s konečnou platnos tí věcně a mís tně přís luš nými s oudy.
16.2 Pokud vztah založený těmito Vš eobecnými podmínkami úvěru, touto Smlouvou o úvěru či Dohodou o prodloužení
s platnos ti nebo Dohodou o s plátkovém kalendáři obs ahuje mezinárodní prvek, pak s trany s jednávají, že vztah s e řídí
právním řádem Čes ké republiky.

17. Z ÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
17.1 Strany prohlaš ují, že za trvalý nos ič dat ve s mys lu us tanovení § 90 Z ákona o s potřebitels kém úvěru považují i
uložení obs ahu lis tiny v Uživatels kém účtu ve formátu Portable Document Format (pdf) takovým způs obem, že toto
uložení bude umožňovat Klientovi uchování jemu určených informací, jejich využívání a reprodukci v nezměněné podobě
nejméně po dobu trvání práv ze Smlouvy o úvěru, Dohody o prodloužení s platnos ti, Dohody o s plátkovém kalendáři a ze
Smlouvy o vš eobecných podmínkách pos kytnutí úvěru.
17.2 Vztahuje-li s e důvod neplatnos ti jen na některé us tanovení těchto Vš eobecných podmínek úvěru, je neplatným
pouze toto us tanovení, pokud z jeho povahy nebo obs ahu anebo z okolnos tí, za nichž bylo s jednáno, nevyplývá, že jej

nelze oddělit od os tatního obs ahu s mlouvy.
17.3 Klient prohlaš uje, že s i podrobně pročetl a s eznámil s e s podmínkami této Smlouvy O vš eobecných podmínkách
pos kytnutí úvěru,

měl dos tatek čas u a veš kerá us tanovení js ou mu s rozumitelná.

Věřitel pos kytl Klientovi

pros třednictvím Internetových s tránek Věřitele a Uživatels kého účtu náležité vys větlení a Klient prohlaš uje, že je
s chopen pos oudit, že tato Smlouva O vš eobecných podmínkách pos kytnutí úvěru, Smlouva o úvěru, Dohoda o
prodloužení s platnos ti a Dohoda o s plátkovém kalendáři odpovídá jeho potřebám a ﬁnanční s ituaci. Klient nežádá dalš í
vys větlení od Věřitele či od třetí os oby.
17.4 Strany odpovídají za pravdivos t a s právnos t údajů uvedených v této Smlouvě O vš eobecných podmínkách
pos kytnutí úvěru. Klient dále odpovídá za pravdivos t, úplnos t a s právnos t údajů uvedených v Ž ádos ti. Klient bere na
vědomí, že s e v případě uvedení nepravdivých, neúplných nebo hrubě zkres lených údajů nebo zamlčení pods tatných
údajů při uzavírání těchto Vš eobecných podmínek úvěru, Smlouvy o úvěru, Dohody o prodloužení s platnos ti, Dohody o
s plátkovém kalendáři nebo při čerpání úvěru, může s e dopus tit tres tného činu úvěrového podvodu.
17.5 Smluvní s trany prohlaš ují, že s i pozorně přečetly podmínky této Smlouvy O vš eobecných podmínkách pos kytnutí
úvěru a s ouhlas í s ním.

V................................ dne .................................

.........................................................................
(podpis )

V Praze dne 18.07.2018

Ing. Ivette Korandová
Prokuris tka
Friendly Finance s .r.o.

