NÁVRH SMLOUVY
O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU

Číslo návrhu (používejte v komunikaci s Bankou):

Klient
Jméno a příjmení

Rodné číslo

Datum narození

Státní příslušnost

Pohlaví

ID klienta

Typ dokladu totožnosti

Číslo dokladu totožnosti

Stav

Počet členů domácnosti

Typ bydlení

Kontaktní údaje
Místo trvalého bydliště

Korespondenční adresa

Telefon

E-mail

Údaje o zaměstnání
Typ povolání

Typ pozice

Zaměstnán od / Zahájení činnosti

Název současného zaměstnavatele

IČO současného zaměstnavatele

Stát

Typ smlouvy

Platnost smlouvy DO (pouze u zaměstnanců)

Telefon na zaměstnavatele

-

Příjmy
Čistý měsíční příjem v Kč (závislá činnost)

Celkový základ daně v Kč (příjem z podnikání / nezávislé činnosti a pronájmu)

PARAMETRY POŽADOVANÉHO ÚVĚRU
Typ úvěru

Marketingový název úvěru

Spotřebitelský úvěr ve formě možnosti přečerpání - Kontokorentní úvěr
Požadovaná výše limitu a měna kontokorentního úvěru

Zápůjční úroková sazba

RPSN

FÉR kontokorent
Číslo účtu, na kterém má být úvěr poskytnut (dále jen Běžný účet)

Celková částka, kterou je třeba zaplatit

RPSN, roční procentní sazba nákladů, jsou celkové náklady spotřebitelského úvěru, jak je definován v tomto
návrhu vyjádřené jako roční procento z celkové výše spotřebitelského úvěru. Výše uvedené parametry úvěru
vycházejí z následujících předpokladů:
- spotřebitelský úvěr bude trvat po dohodnutou dobu a Banka a žadatel splní řádně a včas své povinnosti dle smlouvy,
- celková výše úvěru se považuje za vyčerpanou okamžitě a v plné výši,
- výše zápůjční úrokové sazby a výše ostatních plateb žadatele souvisejících se spotřebitelským úvěrem zůstávají
neměnné a budou platné do konce účinnosti smlouvy,
- úroková sazba je počítána metodou skutečný počet dní/360,
- připadne-li datum splátky na víkend nebo svátek, bude splátka provedena nejbližší následující pracovní den
Žadatel (dále jen Klient) žádá tímto společnost Sberbank CZ, a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice,
IČO 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jako
Banka), o poskytnutí spotřebitelského úvěru v souladu s tímto návrhem smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále jen Návrh).
Banku je možné kontaktovat také na Infolince 800 133 444 či elektronické adrese: mail@sberbankcz.cz. Dohled nad
povinnostmi Banky provádí Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz.

ODA_v20190601_OD_OD20001XS_2019-07-03 02:18:23

Strana

1

z

7

NÁVRH SMLOUVY
O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU

I.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(1)

V souvislosti s tímto Návrhem beru na vědomí, že Banka bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat mé osobní
údaje (zejména jméno, příjmení, adresu, rodné číslo, údaje charakterizující bonitu, důvěryhodnost a platební morálku
a další osobní údaje uvedené výše v tomto Návrhu, které Banka získala či získá ode mne, nebo které Banka
shromáždí vlastní činností či jinak (například z veřejně přístupných zdrojů či z neveřejných rejstříků a evidencí), a to v
rámci svého obchodního vztahu s Klientem, tj. zejména pro účely plnění smlouvy uzavřené s Klientem, plnění
právních povinností vztahujících se na Banku a pro účely oprávněných zájmů Banky (dále jako Osobní údaje).
Poskytnutí Osobních údajů je smluvním požadavkem. Osobní údaje tedy nemáte povinnost poskytnout, avšak v
případě jejich neposkytnutí nemůže dojít k uzavření smluvního vztahu.

(2)

Způsob, rozsah, podmínky a další informace o zpracování Osobních údajů Klienta ze strany Banky jsou uvedeny v
dokumentu Informace pro klienta o zpracování a ochraně osobních údajů. Klient svým podpisem níže potvrzuje, že
před podpisem tohoto Návrhu byl s platným zněním Informace pro klienta o zpracování a ochraně osobních údajů
řádně seznámen. Dokument Informace pro klienta o zpracování a ochraně osobních údajů je zároveň dostupný na
vývěsce každé pobočky Banky a rovněž na internetových stránkách Banky.

(3)

Způsob, rozsah, podmínky a další informace o zpracování Osobních údajů Klienta ze strany bankovního a
nebankovního registru klientských informací a jeho oprávněných uživatelů jsou uvedeny v Informačním Memorandu o
zpracování Osobních údajů v registrech klientských informací (dále jen Informační Memorandum BRKI/NRKI).
Klient svým podpisem níže potvrzuje, že před podpisem tohoto Návrhu byl s platným zněním Informačního
Memoranda BRKI/NRKI řádně seznámen. Informační Memorandum BRKI/NRKI je zároveň dostupné na vývěsce
každé pobočky Banky a rovněž na internetových stránkách Banky.

(4)

Klient souhlasí s oprávněním Banky pořídit si na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, pro účely splnění
povinností podle tohoto zákona, fotokopie dokladů, na jejichž základě je prováděna identifikace Klienta.

(5)

Svým podpisem na tomto Návrhu beru též na vědomí, že mě Banka telefonicky osloví s nabídkou spotřebitelského
úvěru, který mi bude umožněno čerpat prostřednictvím kreditní karty vydané za tímto účelem Bankou. Zároveň beru
na vědomí, že pro posouzení úvěruschopnosti mé osoby Banka využije veškeré dostupné informace, včetně těch
obsažených v tomto Návrhu.

(6)

Beru na vědomí, že v souvislosti se zpracováním Osobních údajů mám právo požadovat od Banky přístup k
Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i
právo na přenositelnost údajů. Zároveň mám právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u
jiného příslušného dozorového úřadu.

(1)

Tento Návrh je neodvolatelným návrhem Klienta Bance na uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále jen Úvěr)
ve smyslu § 2395 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
Občanský zákoník), a to za podmínek v tomto Návrhu uvedených. Návrh nezakládá právní nárok Klienta na
uzavření smlouvy nebo na poskytnutí Úvěru. Banka může Návrh přijmout ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení
Návrhu Bance. Uplynutím lhůty Návrh zaniká.

(2)

Smluvní strany se dohodly, že k přijetí Návrhu Klienta Bankou ve smyslu § 1745 Občanského zákoníku dojde v
okamžiku vyhotovení Akceptace Návrhu smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále jen Akceptace) Bankou. Tato
Akceptace je následně Bankou odeslána na korespondenční adresu Klienta uvedenou v Návrhu a spolu s Návrhem
společně tvoří smlouvu (dále jen Smlouva). Banka o okamžiku přijetí Návrhu Klienta a tedy vzniku Smlouvy
informuje Klienta rovněž odesláním elektronické zprávy na elektronickou adresu Klienta, nebo na telefonní číslo
Klienta, pokud je tento kontaktní údaj v Návrhu uveden.

(3)

Banka informuje Klienta v případě zamítnutí Návrhu odesláním elektronické zprávy na telefonní číslo nebo
elektronickou adresu uvedené v Návrhu, případně zasláním písemného oznámení na korespondenční adresu
Spolužadatelů, pokud Spolužadatelé telefonní číslo ani elektronickou adresu neuvedli.

(4)

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Všeobecné obchodní podmínky a Sazebník poplatků – občané (dále jako
Sazebník poplatků). Tyto dokumenty dohromady tvoří Podmínky.

(5)

Práva a povinnosti Klienta podle této Smlouvy platí společně a nerozdílně pro každého Spolužadatele. Každý
Spolužadatel souhlasí, aby jednání jednoho Spolužadatele mělo účinky pro oba Spolužadatele. Pro vyloučení
pochybností, každý Spolužadatel je společným a nerozdílným dlužníkem Banky ve vztahu k Úvěru, jeho příslušenství
a dalším dluhům Klienta vzniklým na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou.

II.

III.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PODMÍNKY ČERPÁNÍ

(1)

Není-li výslovně sjednáno jinak, umožní Banka Klientovi čerpání Úvěru ke dni, ve kterém byl Úvěr schválen Bankou
dle Návrhu Smlouvy a kdy vznikla Smlouva v souladu s odst. 2 části II této Smlouvy.

(2)

Čerpáním Úvěru se rozumí provádění debetních operací z běžného účtu uvedeného v Návrhu smlouvy (dále jen
Běžný účet), tedy výběrů a převodů z Běžného účtu, když k tomu na Běžném účtu není dostatek peněžních
prostředků. Klient je oprávněn čerpat Úvěr opakovaně, maximálně však do sjednané výše. Osoby, které mají
dispoziční právo k Běžnému účtu, jsou rovněž oprávněny k čerpání Úvěru jménem a na účet Klienta, a to v rozsahu
svého dispozičního oprávnění k Běžnému účtu. Klient je povinen seznámit tyto osoby s podmínkami Smlouvy a
odpovídá za její porušení ze strany těchto zmocněnců.
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(3)

Úvěr se poskytuje na dobu neurčitou a je splatný jednorázově ke dni ukončení úvěrového vztahu, není-li ve Smlouvě
stanoveno jinak.

(4)

Banka je vždy povinna informovat Klienta o ukončení oprávnění čerpat Úvěr a o důvodech takového ukončení. Banka
Klienta informuje předem a není-li to možné, pak bez zbytečného odkladu po této skutečnosti.
IV.

ÚROČENÍ A SPLÁCENÍ

(1)

Vyčerpanou výši Úvěru Banka úročí zápůjční úrokovou sazbou stanovenou v Návrhu smlouvy. V návaznosti na
změnu aktuální situace na finančních trzích či na trhu bankovních služeb, vývoj obchodní politiky či změnu právních
předpisů je Banka oprávněna výši zápůjční úrokové sazby měnit způsobem stanoveným v části třetí článku III Změny
Podmínek Všeobecných obchodních podmínek. Výpočet úroků na základě této Smlouvy se provádí metodou
„skutečný počet dnů/360 (tři sta šedesát)“. Klient se zavazuje platit úroky a poplatky dle této Smlouvy až do úplného
splacení Úvěru.

(2)

Banka a Klient se výslovně dohodli, že v případě neuhrazení úroků z Úvěru, úroků z prodlení, smluvních pokut a
poplatků, má Banka právo tyto automaticky připisovat k jistině.

(3)

Výše aktuální zápůjční úrokové sazby je Bankou vždy vyhlašována v Úrokových podmínkách úvěrů. Banka zašle
Klientovi oznámení o nové výši zápůjční úrokové sazby nejpozději 2 (dva) měsíce přede dnem, kdy má změna nabýt
účinnosti. Oznámení je Bankou předáváno společně s výpisem z Běžného účtu nebo samostatným oznámením
zaslaným na některý z kontaktních údajů uvedených v Návrhu smlouvy. Banka zveřejní novou výši zápůjční úrokové
sazby rovněž na svých internetových stránkách. Klient je v případě nesouhlasu s novou výší sazby oprávněn Smlouvu
bezplatně a s okamžitou účinností vypovědět. Výpověď musí být učiněna písemně a musí být doručena Bance
nejpozději poslední den před účinností oznámené změny. Klient je povinen vyrovnat svůj dluh vůči Bance vyplývající
ze Smlouvy, včetně všech úroků a poplatků ke dni účinnosti své výpovědi.

(4)

Pokud nastane z jakéhokoliv důvodu splatnost nesplacené části jistiny Úvěru včetně příslušenství, nebude Banka
Klientovi dále aktualizovat výši zápůjční úrokové sazby. V takovém případě bude nesplacená část jistiny Úvěru
úročena až do úplného splacení poslední platnou zápůjční úrokovou sazbou.

(5)

Úroky z Úvěru a poplatky jsou splatné měsíčně, a to vždy k poslednímu Bankovnímu pracovnímu dni daného
kalendářního měsíce, není-li výslovně dohodnuto jinak. Připadne-li den splatnosti jakékoliv částky dle Smlouvy na den
pracovního volna nebo pracovního klidu, je příslušná částka splatná následující Bankovní pracovní den. Pokud však
připadne den splatnosti na poslední den v měsíci a tento den je dnem pracovního volna nebo pracovního klidu, je
příslušná částka splatná poslední Bankovní pracovní den příslušného měsíce.

(6)

Veškeré dluhy dle Smlouvy (úroky, poplatky za služby spojené s Úvěrem apod.) jsou při splatnosti automaticky
započteny Bankou oproti kreditnímu zůstatku na Běžném účtu. Pokud na Běžném účtu Klienta není dostatek
finančních prostředků k provedení tohoto započtení, pak bude při splatnosti pohledávka Banky zúčtována k tíži
Běžného účtu a dojde tímto k čerpání Úvěru bez nutnosti dalšího souhlasu Klienta. Nejsou-li splněny výše uvedené
předpoklady pro započtení nebo není na Běžném účtu dostatečný disponibilní zůstatek k uvedenému čerpání Úvěru,
je Banka přesto oprávněna své splatné pohledávky evidovat na Běžném účtu Klienta. Na takto vzniklý nepovolený
debetní zůstatek má Banka oprávnění uplatnit kromě ve Smlouvě sjednané zápůjční úrokové sazby také náklady
související s prodlením Klienta dle části VI této Smlouvy.

(7)

Celková částka splatná dle Smlouvy Klientem a vypočtená dle údajů platných v okamžiku uzavření Smlouvy
činí .....Kč. Uvedený výpočet vychází z předpokladu, že Úvěr bude zcela vyčerpán v nejbližším možném termínu po
uzavření Smlouvy při nejvyšším poplatku a nejvyšší zápůjční úrokové sazbě uplatňované na nejpoužívanější
mechanismus čerpání u tohoto druhu Úvěru a z předpokladu, že bude splacen dvanácti stejně vysokými splátkami
jistiny placenými měsíčně, to vše při ročním trvání Smlouvy.

(8)

Při plnění peněžitého dluhu Klienta vůči Bance bude platba Klienta započítána nejprve na nejstarší splatnou
pohledávku.

(9)

Klient je oprávněn bezplatně splatit Úvěr zcela nebo zčásti kdykoliv během trvání Smlouvy. Úplným splacením Úvěru
Smlouva bez dalšího nezaniká. Smlouvu lze ukončit způsoby popsané v části VII této Smlouvy.
V.

POPLATKY A NÁKLADY

(1)

Klient se zavazuje hradit Bance za její služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvou sjednané poplatky, jejichž
výše nebo způsob určení jsou uvedeny v této Smlouvě či v Sazebníku poplatků. Změna sjednaných poplatků je
možná za podmínek upravených v části třetí článku III. Všeobecných obchodních podmínek.

(2)

Banka má právo požadovat zaplacení poplatku za poskytnutí a vedení Úvěru dle Sazebníku poplatků. Tento poplatek
je splatný jednorázově ke dni jeho vyúčtování.

(3)

Banka bude po dobu trvání Smlouvy poskytovat Klientovi prostřednictvím výpisu z Běžného účtu pravidelně měsíčně
v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat informace předepsané zákonem.

(1)

V případě prodlení Klienta s plněním dluhu vyplývajícího z této Smlouvy je Banka oprávněna za níže uvedených
podmínek požadovat, aby Klient uhradil:

VI.

(i)

PLATBY SOUVISEJÍCÍ S PRODLENÍM KLIENTA

účelně vynaložené náklady, které Bance vznikly v souvislosti s prodlením Klienta. Tyto náklady jsou
splatné v okamžiku, kdy je Banka Klientovi vyúčtuje.
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(ii)

úrok z prodlení ode dne prodlení do úplného zaplacení dlužné částky, ohledně níž je Klient v prodlení
(včetně veškerého příslušenství), a to ve výši stanovené v odst. 2 níže, a zároveň

(iii)

smluvní pokutu podle odst. 3 níže.

(2)

Úrok z prodlení sjednávají smluvními strany ve výši stanovené v souladu s příslušným právním předpisem, jímž je ke
dni uzavření této Smlouvy nařízení vlády č. 351/2013 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ke dni uzavření této Smlouvy
tedy sjednaný úrok z prodlení činí ....% p.a. Změní-li se výše sazby úroků z prodlení stanovené příslušným právním
předpisem, bude výše úroku z prodlení podle této Smlouvy bez dalšího s okamžitou účinností odpovídajícím
způsobem upravena. Banka je oprávněna účtovat Klientovi úrok z prodlení v nižší než sjednané výši. Výše Bankou
uplatňované sazby úroku z prodlení je uvedena v Sazebníku poplatků jako sazba úroku z prodlení pro úvěrové
produkty.

(3)

Banka je oprávněna v případě prodlení Klienta s plněním dluhu vyplývajícího z této Smlouvy nebo v případě, kdy v
důsledku porušení povinností Klienta nastane Případ porušení, účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky,
ohledně níž je Klient v prodlení (včetně veškerého příslušenství). Banka je oprávněna výši uplatněné smluvní pokuty
snížit.

(4)

Pohledávky Banky za Klientem z titulu úroků z prodlení a smluvní pokuty se stanou splatnými ke dni jejich vyúčtování
Klientovi Bankou, ledaže je s Klientem zahájeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě se tyto dosud vzniklé
pohledávky stávají splatnými ke dni předcházejícímu dni zahájení insolvenčního řízení a pohledávky vzniklé ode dne
zahájení insolvenčního do dne jeho pravomocného skončení budou splatné denně.

(5)

Celková výše všech Bankou uplatněných smluvních pokut za dobu trvání této Smlouvy v žádném případě nepřekročí
částku odpovídající polovině celkové výše Úvěru.

(1)

Smluvní vztah skončí v případě, že nastane některá z následujících skutečností:

VII.

UKONČENÍ SMLOUVY

(i)

splacení všech dlužných částek dle této Smlouvy nebo předčasným splacením dle odstavce 7 této části,

(ii)

odstoupení od Smlouvy ze strany Banky za podmínek Smlouvy,

(iii)

odstoupení od Smlouvy ze strany Klienta za podmínek Smlouvy,

(iv)

písemná výpověď Smlouvy ze strany Klienta nebo ze strany Banky za podmínek Smlouvy.

(2)

Banka i Klient jsou oprávněni vypovědět tuto Smlouvu kdykoli bez udání důvodu písemnou výpovědí zaslanou druhé
smluvní straně. Výpovědní lhůta činí 1 (jeden) měsíc při výpovědi ze strany Klienta a 2 (dva) měsíce v případě
výpovědi ze strany Banky. Výpovědní lhůta počíná běžet od doručení výpovědi druhé smluvní straně. Klient je
povinen vyrovnat svůj dluh vůči Bance vyplývající ze Smlouvy, včetně všech úroků a poplatků. Ve výpovědní době
není možné nové čerpání.

(3)

Klient je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů ode dne jejího uzavření.
Odstoupení ze strany Klienta musí být písemné, lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení
odesláno Bance v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Došlo-li k
odstoupení dle tohoto ustanovení, je Klient povinen Bance bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode
dne odeslání odstoupení Bance, zaplatit jistinu čerpaného Úvěru a dále zaplatit Bance úrok ve výši, na kterou by
Bance vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl Úvěr čerpán, do
dne, kdy je jistina Klientem splacena. Částka úroku podle předchozí věty splatná za den činí .... CZK (za předpokladu
vyčerpání celé výše Úvěru ihned po uzavření Smlouvy).

(4)

Banka je oprávněna odstoupit od Smlouvy za podmínek definovaných v části IX. Případy porušení.

(5)

V případě odstoupení od této Smlouvy zaniká automaticky také smlouva o Pojištění schopnosti splácet. Smlouva o
běžném účtu, pokud ji má Klient s Bankou uzavřenu, odstoupením od této Smlouvy nezaniká. Smlouva o běžném
účtu není doplňkovou službou dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen Zákon o spotřebitelském
úvěru), protože její uzavření není podmínkou uzavření této Smlouvy.

(6)

Odstoupením Banky nebo Klienta od této Smlouvy závazek zaniká k okamžiku účinnosti tohoto odstoupení.

(7)

Klient je oprávněn splatit úvěr zcela nebo zčásti před dobou stanovenou ve Smlouvě. Písemné oznámení o
mimořádné (předčasné nebo částečné) splátce Úvěru doručí Klient Bance nejlépe 5 Bankovních pracovních dnů před
datem požadovaného předčasného (částečného) splacení. Klient je v případě předčasného splacení povinen uhradit
Bance spolu v rámci předčasné splátky zejména dlužnou jistinu a úroky splatné do doby předčasného splacení.
Banka má právo dále požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vyčíslí ke dni požadovaného
předčasného splacení, v souladu se Sazebníkem poplatků účinným ke dni vyčíslení.

(8)

Mimořádné (předčasné nebo částečné) splacení je realizováno vždy pouze na základě písemného oznámení Klienta
– a to i v případě, kdy je na účtu určeném pro splácení Úvěru dostatek prostředků k předčasnému splacení.

(9)

V případě ukončení Smlouvy je Klient povinen uhradit veškeré své dluhy ze Smlouvy nebo s ní související nejpozději
ke dni ukončení Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanovuje jinak.
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VIII.
(1)

(2)

PŘÍPADY PORUŠENÍ

Smluvní strany se dohodly, že za Případ porušení bude považován výskyt kterékoliv z následujících skutečností nebo
situace, kdy takový výskyt hrozí (bez ohledu na to, zda k jejich výskytu došlo na základě porušení povinností Klienta
nebo z jakýchkoliv jiných příčin či okolností, včetně okolností vylučujících odpovědnost):
(i)

Klient poruší ustanovení této Smlouvy podstatným způsobem,

(ii)

Klient poruší ustanovení této Smlouvy nepodstatným způsobem a nezjedná nápravu do 15 (patnácti) dnů od
oznámení učiněného Bankou Klientovi a nejedná se o žádný jiný Případ porušení,

(iii)

Klient poruší jakoukoliv jinou smluvní či jinou právní povinnost vůči Bance nebo třetí osobě a Klient je v
prodlení se splněním této povinnosti po dobu delší 15 (patnácti) dnů,

(iv)

Klient v rámci úvěrového procesu nesdělil Bance skutečnosti, které by mohly mít za následek zvýšení míry
rizika s plněním dluhů Klienta, nebo Bance udal nepravdivé, zkreslené nebo neúplné informace,

(v)

u soudu bude ve vztahu ke Klientovi zahájeno insolvenční řízení nebo bude na majetek Klienta nařízen
výkon rozhodnutí (exekuce), nebo Banka zjistí skutečnosti, které dle jejího názoru mohou ohrozit povinnost
Klienta dostát svým dluhům vůči Bance (zejména podstatné zhoršení finanční situace, platební neschopnost
Klienta, hrozící úpadek, atd.) proti Klientovi bude zahájeno trestní řízení ve věci úvěrového podvodu,

(vi)

Klient se dostane do prodlení se zaplacením jakéhokoli svého dluhu vůči Bance vyplývajícího z této Smlouvy
nebo jakéhokoliv jiného dluhu vůči Bance, přičemž dluh, s jehož splněním je v prodlení, Klient neuhradí ani
ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy byl Bankou k úhradě vyzván,

(vii)

Klient zemře nebo je prohlášen za mrtvého, nebo

(viii)

svéprávnost Klienta je omezena.

Pokud nastane jakýkoliv Případ porušení, je Banka oprávněna kdykoliv poté přijmout dle svého uvážení některá z
následujících opatření (jedno nebo více z nich):
(i)

prohlásit nesplacenou část úvěrů poskytnutých Bankou, včetně příslušenství, bez ohledu na sjednanou dobu
poskytnutí úvěrů a termíny jejich splácení, za splatnou, zcela nebo zčásti, a to ke dni uvedenému v
oznámení zaslaném Klientovi. Klient je povinen dlužnou částku včetně příslušenství uhradit ve lhůtě
stanovené v písemném oznámení, jinak do 30 dnů od doručení oznámení,

(ii)

zablokovat finanční prostředky na všech běžných či termínovaných (vkladových) účtech Klienta vedených u
Banky,

(iii)

započíst jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky vůči Klientovi vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti
s ní vůči veškerým (i nesplatným) pohledávkám Klienta vůči Bance, a to zejména vůči pohledávkám z
jakýchkoliv plateb učiněných ze strany Banky ve prospěch Klienta, vkladům Klienta u Banky, veškerým
kladným zůstatkům na jakémkoliv účtu Klienta v jakékoliv měně u Banky nebo nesplaceným pohledávkám
Klienta vůči Bance vzniklým z jakéhokoliv titulu a v jakékoliv měně,

(iv)

omezit nebo úplně zastavit čerpání Úvěru - Banka je povinna informovat Klienta o ukončení oprávnění
čerpat úvěrové prostředky a o důvodech takového ukončení předem a není-li to možné, pak bez zbytečného
odkladu po této skutečnosti,

(v)

vypovědět poskytnutí Úvěru v dosud nečerpané části Úvěru zcela nebo zčásti; výpověď je účinná dnem
doručení Klientovi,

(vi)

odstoupit od této Smlouvy s účinky k datu doručení oznámení o odstoupení, nebo k datu uvedenému v
oznámení o odstoupení,

(vii)

popřípadě provést jiná opatření v souladu s právními předpisy.

IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)

Klient se zavazuje informovat Banku bez zbytečného odkladu o jakémkoliv vývoji a skutečnostech, které by (i v
budoucnu) mohly mít podstatný negativní dopad na jeho finanční situaci, zejména pokud by mohly mít za následek
zvýšení míry rizika neplnění jeho dluhů a povinností vůči Bance, např. o zhoršení své finanční situace, výpovědi ze
zaměstnaneckého nebo obdobného poměru, o své platební neschopnosti, o podání návrhu na zahájení
insolvenčního řízení, o nařízení exekuce na jeho majetek, jakož i o veškerých soudních či správních řízeních, v nichž
může být Klientovi uložena podstatná platební povinnost. A to i před uzavřením Smlouvy. Klient je povinen na výzvu
Banky předložit doplňující nebo aktuální údaje o své finanční situaci.

(2)

Klient může postoupit či jinak převést práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu pouze na základě předchozího
písemného souhlasu Banky. Banka může postoupit či jinak převést veškeré své pohledávky, svá dosud nesplněná
práva a povinnosti podle této Smlouvy a dalších smluv uzavřených na jejím základě, či celou Smlouvu a další
smlouvy uzavřené na jejím základě, na jinou osobu. Klient předem souhlasí s jakýmkoli převodem podle tohoto
odstavce.
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(3)

Banka je oprávněna započíst jakékoliv své splatné pohledávky vůči Klientovi (a pokud nastane Případ porušení i
pohledávky nesplatné) vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní vůči veškerým (i nesplatným) pohledávkám Klienta
vůči Bance, a to zejména vůči pohledávkám z jakýchkoliv plateb učiněných ze strany Banky ve prospěch Klienta,
vkladům Klienta u Banky, veškerým kladným zůstatkům na jakémkoli účtu Klienta v jakékoliv měně u Banky nebo
nesplaceným pohledávkám Klienta vůči Bance vzniklým z jakéhokoliv titulu a v jakékoli měně. Klient není oprávněn
jednostranně započíst jakoukoli svou pohledávku vůči Bance proti jakékoli pohledávce Banky vůči Klientovi.

(4)

Banka není povinna přijmout jakoukoliv úhradu od jiné osoby než od Klienta.

(5)

Pokud je nebo se stane kterékoli ustanovení Smlouvy nebo její části neplatné či nevynutitelné, ostatní ustanovení
Smlouvy nebo její části zůstanou platné a vynutitelné.

(6)

Veškeré změny nebo doplnění Smlouvy lze provádět výhradně písemnou formou. Banka je oprávněna Podmínky
měnit způsobem stanoveným v části třetí článku III Změny Podmínek Všeobecných obchodních podmínek. Pokud
Klient se změnou Podmínek nesouhlasí a před datem účinnosti této změny o tomto Banku písemně uvědomí, ruší se
příslušný návrh změny Podmínek od počátku. V případě, že se jeho nesouhlas týká dokumentu odlišného od
Všeobecných obchodních podmínek, má Banka právo prohlásit nesplacenou část Úvěru včetně příslušenství za
splatnou. Klient je v takovém případě oprávněn vypovědět Smlouvu s okamžitou účinností.

(7)

Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy že marné uplynutí lhůty k plnění
nemá ani v případě, kdy je taková dodatečná lhůta označena jako konečná, za následek automatické odstoupení od
Smlouvy.

(8)

Klient a Banka se tímto výslovně dohodli, že práva Klienta a Banky ze Smlouvy se promlčují v 10 (desetileté)
promlčecí lhůtě.

(9)

Tato Smlouva a jakékoli mimosmluvní závazky vznikající v souvislosti s touto Smlouvou se řídí českým právem.

(10)

Se spory, které vzniknou mezi Klientem a Bankou v souvislosti s Úvěrem na základě této Smlouvy, se Klient může
obracet na finančního arbitra podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, se
sídlem na adrese Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz. Právo Klienta obrátit se na soud tím není
dotčeno.
X.

PROHLÁŠENÍ KLIENTA

Svým podpisem potvrzuji, že:
(1)

Nejsem osobou se zvláštním vztahem k Bance dle § 19 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů. Zejména nejsem člen statutárního orgánu, vedoucí zaměstnanec Banky, člen dozorčí rady ani člen výboru
pro audit rizika, odměňování a jmenování, osoba ovládající Banku, ani nemám kvalifikovanou účast na takové osobě
a nejsem člen vedení takové osoby, dále nejsem osoba blízká kterékoliv osobě uvedené výše. Nejsem ani člen
bankovní rady ČNB nebo osoba, kterou Banka ovládá.

(2)

Veškeré údaje uvedené v tomto Návrhu, resp. dokumentech přiložených, jsou úplné a odpovídají skutečnosti.
Nezamlčel jsem žádnou relevantní skutečnost, která by mohla ovlivnit rozhodnutí Banky při poskytnutí Úvěru.

(3)

Nejsem v prodlení vůči státu nebo jinému subjektu s úhradou daní či poplatků, úhradou pojistného na sociální
zabezpečení, zdravotní pojištění, úhradou cla nebo jiných povinných plateb a zároveň prohlašuji, že nemám jiné
závazky vůči fyzickým či právnickým osobám, ať už před splatností či po splatnosti, s výjimkou uvedených výše v
tomto Návrhu, není vůči mně nařízen výkon rozhodnutí, vedena exekuce a nenacházím se ve stavu úpadku či ve
stavu hrozícího úpadku.

(4)

Má korespondenční adresa uvedená v úvodu Návrhu je shodná s adresou mého bydliště ve smyslu § 80
Občanského zákoníku, zároveň se zavazuji Banku informovat bezodkladně o jakékoliv změně mé adresy bydliště
nebo adresy trvalého pobytu, nebo mých kontaktních údajů.

(5)

Pokud mi bude Bankou poskytnut Úvěr na základě tohoto Návrhu, nebudu ho využívat ke své podnikatelské činnosti,
v rámci samostatného výkonu svého povolání ani k jinému účelu, který by mohl být v rozporu s právními předpisy.

(6)

Seznámil jsem se zněním Všeobecných obchodních podmínek, zejména s jejich ustanoveními označenými tučně,
souhlasím s nimi a výslovně je přijímám.

(7)

Zmocňují druhého Spolužadatele k převzetí všech písemností zasílaných Bankou v souvislosti se Smlouvou. Zároveň
souhlasím s tím, aby Banka sdělila Spolužadateli důvod zamítnutí Návrhu také v případě, že tímto důvodem budou
negativní informace o mé bonitě, důvěryhodnosti a schopnosti splácet Úvěr získané na základě tohoto Návrhu z
BRKI nebo NRKI.

(8)

V dostatečném předstihu před podpisem tohoto Návrhu jsem obdržel od Banky všechny povinně předávané
informace v požadované formě ve smyslu Zákona o spotřebitelském úvěru a Banka mi poskytla náležité vysvětlení
tak, abych byl schopen posoudit, zda Úvěr odpovídá mým potřebám a finanční situaci.

(9)

Každý Spolužadatel obdržel jeden stejnopis tohoto Návrhu, který bude v případě přijetí návrhu ze strany Banky
společně s Akceptací tvořit Smlouvu.

(10)

Příjmy, jež Banka odvodila z informací na účtech Klienta, odpovídají skutečným disponibilním příjmům domácnosti
Klienta s tolerancí +/- 10%.
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XI.

POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA

Zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jako
„zákon“) vyžaduje zjistit před uzavřením obchodního vztahu, zda klient je, resp. byl v posledním roce politicky
exponovanou osobou, tj. zda mu jsou nebo byly svěřeny významné veřejné funkce nebo je/byl rodinným příslušníkem
takové osoby či osobou v blízkém podnikatelském vztahu.
Podle zákona se pojmem politicky exponovaná osoba konkrétně rozumí:
a)

fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je
zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní
tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce
nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na
výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo
sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem,
velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo
vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,

b)

fyzická osoba, která je
1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného
právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že
je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní
osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a)

Jméno a příjmení ŽADATELE:
Datum: 17.6.2019

Prohlášení za Banku

Podpis: ..............................................................................

Za Banku ověřil

Podpis

Potvrzuji, že Klient podepsal tento Návrh
přede mnou a že jsem provedl(a) jeho
identifikaci a ověřil(a) jeho identitu dle
originálu výše uvedeného dokladu
totožnosti.
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