Smlouva o úvěru č. #cislo_pozicky#
Smluvní strany:
1. VĚŘITEL:
MINIHOTOVOST, SE., IČ: 043 55 211, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 2392/17, 690 02 Břeclav, Česká republika, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. H 602.
dále pro účely této smlouvy též jen jako „Věřitel“
a
2. DLUŽNÍK:
Jméno a příjmení: #meno#, #priezvisko#
Rodné číslo: #rodne_cislo#
Trvalý pobyt: #adresa#
Číslo bankovního účtu: #cislo_uctu_klient_banky_iban#
dále pro účely této smlouvy též jen jako „Spotřebitel“
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku toto smlouvu o spotřebitelském úvěru (dále jen „Smlouva“) podle zákona číslo 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), a zákona číslo 257/2016 Sb., o spotřebitelském
úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSÚ“):
I.
Na základě žádosti Spotřebitele se touto Smlouvou Věřitel zavazuje poskytnout Spotřebiteli za podmínek stanovených níže v této
Smlouvě peněžní prostředky jakožto bezúčelový peněžitý úvěr (dále jen „Úvěr“) a Spotřebitel se zavazuje Úvěr vrátit (splatit) a
zaplatit Věřiteli odměnu jakožto úplatu za poskytnutí Úvěru (dále jen „Odměna) a případně veškeré další platby, které dle této
Smlouvy souvisí s Úvěrem, a to vše ke dni splatnosti Úvěru (dále jen „Den splatnosti“) na bankovní účet Věřitele a pod variabilním
symbolem uvedeným ve Smlouvě.
II.
Pro účely této smlouvy o úvěru se pojmem Smlouva rozumí tato smlouva o úvěru včetně všech jejích příloh, které tvoří její nedílnou
součást a kterými jsou Všeobecné podmínky poskytnutí úvěru (dále jen "VPPÚ").
Spotřebitel tudíž výslovně prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že Věřitel i Spotřebitel jsou vázáni nejen touto Smlouvou, ale
mají rovněž práva a povinnosti uvedené ve VPPÚ.. Okamžikem, ve kterém Věřitel poskytne Spotřebiteli Úvěr dle této Smlouvy, se
Smlouva stává platnou a účinnou a veškeré podmínky této Smlouvy se považují za oběma stranami odsouhlasené.
III.
Specifikace Úvěru:
Druh

jednorázový, bezúčelový. nezávazný

Jistina Úvěru

#pozicana_suma#,- Kč

Způsob čerpání

#cerpanie_zmluva_o_uvere#

Zápůjční úroková sazba

#zapujcni_uroková_sadzba# %

Poplatek za poskytnutí Úvěru (Odměna)

#poplatok#,- Kč

Den splatnosti

#datum_splatnosti#

Doba trvání spotřebitelského úvěru

#doba_trvania_zmluvy# dní

Celková výše Úvěru
Celková částka, kterou má spotřebitel zaplatit
Částka úroku splatná za den v případě odstoupení
Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

#pozicana_suma#,- Kč
#celkova_ciastka#,- Kč
#castka_uroku_splatná_za_den_v prípade_odstoupeni# Kč
#rpmn# %

Celková výše Úvěru, tedy částka, kterou je klient povinen uhradit, je tvořena součtem jistiny Úvěru a celkových nákladů Úvěru, tedy
součtu úroku vyčíslenému ke dni splatnosti a Odměny.
Spotřebitel bere na vědomí, že výše roční procentní sazby nákladů (RPSN) se vypočítala ve smyslu ZSÚ podle vzorce uvedeného
ve VPPÚ. Výše RPSN je založena na předpokladu, že Úvěr bude trvat po sjednanou dobu a že bude řádně a včas splacen.
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Splácení Úvěru:
Četnost splátek

jednorázově

Výše splátky

ve výši Celkové výše Úvěru

Způsob úhrady splátek

bezhotovostně
VÚB banka, a.s.
Tatra banka, a.s.
ČSOB, a.s.
UniCredit Bank, a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s.
Raiffeisenbank a.s. ČR
Česká spořitelna, a.s. ČR
Fio banka, a.s. ČR

IBAN: SK60 0200 0000 0031 0742 9951
IBAN: SK21 1100 0000 0029 2989 0849
IBAN: SK29 7500 0000 0040 1754 5136
IBAN: SK22 1111 0000 0012 0240 9001
IBAN: SK16 5200 0000 0000 1443 6278
IBAN: CZ40 5500 0000 0086 2552 7001
IBAN: CZ25 0800 0000 0048 5157 2339
IBAN: CZ16 2010 0000 0028 0123 0112

SWIFT: SUBASKBX
SWIFT: TATRSKBX
SWIFT: CEKOSKBX
SWIFT: UNCRSKBX
SWIFT: OTPVSKBX
SWIFT: RZBCCZPPXXX
SWIFT: GIBACZPX
SWIFT: FIOBCZPPXXX

Spotřebitel se zavazuje zaplatit Celkovou výši Úvěru nejpozději v Den splatnosti na účet Věřitele formou vkladu nebo
prostřednictvím vkladového lístku na kterékoliv poště nebo pobočce banky Věřitele, nebo formou převodu peněžních prostředků z
účtu Spotřebitele na účet Věřitele. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, tj. do splnění práv a povinností z ní vyplývajících.
Spotřebitel má právo kdykoli během doby trvání Smlouvy Úvěr zcela nebo částečně splatit před dohodnutým Dnem splatnosti, a to
za podmínek uvedených ve VPPÚ.
IV.
V případě, že se Spotřebitel dostane do prodlení s úhradou svého dluhu, Spotřebitel se zavazuje Věřiteli zaplatit smluvní pokutu za
prodlení se splátkou Celkové dlužné částky, a to ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. V
případě, že se Spotřebitel dostane do prodlení s úhradou svého dluhu, který sestává z částky Jistiny Úvěru a Poplatku za poskytnutí
Úvěru spolu ve výši méně než 3000 Kč, se Spotřebitel zavazuje v Den po splatnosti Věřiteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč.
Spotřebitel se zavazuje uhradit Věřiteli náklady, které mu vzniknou v souvislosti s uplatněním práva způsobem vyplývajícím ze
Smlouvy, a to zejména, avšak nikoli výlučně, náklady nalézacího řízení, náklady exekuce, náklady právního zastoupení Věřitele v
těchto řízeních a jiné Věřitelem prokazatelně vynaložené náklady při uplatnění jeho práva.
Věřitel upozorní Spotřebitele na prodlení se splátkou Úvěru, a to buď e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v registraci
Spotřebitele nebo SMS zprávou na číslo mobilního telefonu Spotřebitele nebo písemně na adresu Spotřebitele (dále jen
„upomínka“). Spotřebitel dává výslovný souhlas k tomu, aby mu Věřitel zasílal jakékoliv upomínky jak formou SMS nebo emailové
zprávy na mobilní telefony nebo e-mailové adresy Věřiteli známé, tak na jeho uživatelský účet. Věřitel je oprávněn požadovat od
Spotřebitele paušální náhradu nákladů spojenou s upomínkou ve výši 19,25 Kč za každou odeslanou upomínku.
V.
Spotřebitel uzavřením Smlouvy prohlašuje, že souhlasí s obsahem Smlouvy, že byl před uzavřením Smlouvy obeznámen s VPPÚ, ,
které jsou nedílnou součástí Smlouvy, a že k nim nemá žádné výhrady a zavazuje se je dodržovat.
Spotřebitel dále prohlašuje, že mu byly s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy poskytnuty informace a náležitá
vysvětlení ve smyslu ZSÚ a ve smyslu Občanského zákoníku a zároveň Spotřebitel potvrzuje, že byl řádně Věřitelem upozorněn a
obeznámen s možností odstoupení od Smlouvy, jakož i se způsobem uplatnění práva na odstoupení, a to za podmínek uvedených
ve VPPÚ, dále s předmětem Smlouvy a cenovou nabídkou Věřitele.
Současně Spotřebitel prohlašuje, že informace, které poskytl Věřiteli před uzavřením Smlouvy, jsou pravdivé, správné a úplné, a že
je plně svéprávný ve smyslu Občanského zákoníku k uzavření a plnění Smlouvy, že dosahuje pravidelného měsíčního příjmu a že je
tedy schopen dlužnou částku ve smyslu podmínek Smlouvy splácet.
Spotřebitel výslovně prohlašuje, že číslo bankovního účtu, pokud je uvedeno, číslo mobilního telefonu a e-mail jsou registrovány na
jeho jméno, má k nim dispoziční práva a je oprávněn s nimi v plném rozsahu nakládat. V případě uvedení neúplných a / nebo
nepravdivých údajů zodpovídám za veškerou vzniklou škodu a jsem si vědom možné trestné odpovědnosti podle platné legislativy.
Věřitel:
MINIHOTOVOST, SE
#datum_teraz#
-podepsané elektronicky-

Spotřebitel:
Jméno a příjmení: #meno# #priezvisko#
#datum_teraz#
-podepsané elektronickyverze 8, platnost od 11.7.2018

