SMLOUVA O REVOLVINGOVÉ PODNIKATELSKÉ
ZÁPŮJČCE Č.
(dále též jen „Smlouva“)

1. Zapůjčitel:
PROFI CREDIT Czech a.s.,
se sídlem: Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1
IČ: 61 86 00 69, DIČ: CZ 699005848
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2892
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu: 123-2071050207/0100(dále též jen "Zapůjčitel")

Zastoupen na základě plné moci úvěrovým poradcem
(dále též jen „ÚP“) / pověřeným zaměstnancem:
Příjmení pověřeného zaměstnance či ÚP (je-li ÚP fyzickou osobou):
Jméno pověřeného zaměstnance či ÚP (je-li ÚP fyzickou osobou):
Obchodní firma/název ÚP (je-li ÚP právnickou osobou):
Za ÚP jedná (je-li ÚP právnickou osobou):
Kód ÚP:

2. Vydlužitel:
a) Vydlužitel – fyzická osoba
Jméno, příjmení:
Adresa místa podnikání :
Adresa bydliště:
Kontaktní adresa:
Datum narození:
Tel. č.:

E-mail (dále též jen “E-mailová adresa Vydlužitele”):
IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kód banky:

b) Vydlužitel – právnická osoba
Obchodní firma:
Adresa sídla:
Kontaktní adresa:
Tel. č.:

E-mail (dále též jen “E-mailová adresa Vydlužitele”):
IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kód banky:

Zastoupený 1 ( pouze u V ydlužitele právnické osoby):
Jméno, příjmení:

Datum narození:

Adresa bydliště:

Funkce:

E-mail (dále též jen “E-mailová adresa Zastoupeného”):
Zastoupený 2
Jméno, příjmení:

Datum narození:

Adresa bydliště:

Funkce:

E-mail (dále též jen “E-mailová adresa Zastoupeného”):
(dále též jen „Vydlužitel“)
3. Spoludlužník č. 1:
Jméno, příjmení:

Datum narození:

Adresa bydliště:

E-mail:

Kontaktní adresa:

Tel. č.:

Adresa pro doručování:
Smluvní strany se dohodly na tom, že Zapůjčitel bude jakékoliv oznámení, pokyn, dotaz nebo dokument ohledně této Smlouvy určené Vydlužiteli,
Spoludlužníkovi č. 1 nebo Spoludlužníkovi č. 2 doručovat pouze k rukám Vydlužitele. Doručení Vydlužiteli má stejné účinky jako by bylo doručeno
Spoludlužníkovi č.1 a Spoludlužníkovi č. 2, neboť Vydlužitel, Spoludlužník č. 1 a Spoludlužník č. 2 osobu Vydlužitele určili a pověřili jako osobu oprávněnou k
přebírání veškeré korespondence dle Smlouvy. Pouze pro případ, že Zapůjčitel bude považovat za nutné doručit jakoukoli písemnost přímo Spoludlužníkovi č. 1
bude tato písemnost doručována na shora uvedenou kontaktní adresu Spoludlužníka č. 1.

4. Spoludlužník č. 2:
Jméno, příjmení:

Datum narození:

Adresa bydliště:

E-mail:

Kontaktní adresa:

Tel. č.:
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Adresa pro doručování:
Smluvní strany se dohodly na tom, že Zapůjčitel bude jakékoliv oznámení, pokyn, dotaz nebo dokument ohledně této Smlouvy určené Vydlužiteli, Spoludlužníkovi
č. 1 nebo Spoludlužníkovi č. 2 doručovat pouze k rukám Vydlužitele. Doručení Vydlužiteli má stejné účinky jako by bylo doručeno Spoludlužníkovi č.1 a Spoludlužníkovi
č. 2, neboť Vydlužitel, Spoludlužník č. 1 a Spoludlužník č. 2 osobu Vydlužitele určili a pověřili jako osobu oprávněnou k přebírání veškeré korespondence dle Smlouvy.
Pouze pro případ, že Zapůjčitel bude považovat za nutné doručit jakoukoli písemnost přímo Spoludlužníkovi č. 2 bude tato písemnost doručována na shora uvedenou
kontaktní adresu Spoludlužníka č. 2.

Ustanovení této Smlouvy o Spoludlužníkovi č. 1 a Spoludlužníkovi č. 2 se na smluvní vztah založený touto Smlouvou použije pouze tehdy, pokud jsou shora
u Spoludlužníka č. 1 a Spoludlužníka č. 2 vyplněny stanovené identifikační údaje. (Vydlužitel, Spoludlužník č. 1 a Spoludlužník č. 2 jsou dále společně
označováni též jako „Dlužníci“ a každý jednotlivě jako „Dlužník“. Je-li Smlouva uzavírána pouze Vydlužitelem a Spoludlužníkem č. 1, míní se pojmem
„Dlužníci“ pouze Vydlužitel a Spoludlužník č. 1. Je-li Smlouva uzavírána pouze Vydlužitelem, míní se pojmem „Dlužníci“ pouze Vydlužitel.)(Spoludlužník č.1 a
Spoludlužník č. 2 jsou dále společně označováni též jako „Spoludlužníci“)(Zapůjčitel, Vydlužitel, Spoludlužník č. 1 a Spoludlužník č. 2 jsou dále společně
označováni též jen jako „smluvní strany“ nebo „strany“)
Na základě Žádosti Vydlužitele o poskytnutí zápůjčky se smluvní strany dohodly takto:
Oddíl I. Smlouvy - Parametry poskytované zápůjčky:
A) Výše sjednané zápůjčky:
B)

Výše sjednaného úroku za poskytnutí zápůjčky:

C)

Celková částka splácená Vydlužitelem po poskytnutí zápůjčky:

D)

Výše měsíčních splátek*:

E)

Počet splátek*:

F)

Měsíční splátky* budou hrazeny ve Lhůtě splatnosti splátek (tak jak je tato definována ve Smluvních ujednáních Smlouvy), a to vždy nejpozději
v
den kalendářního měsíce (dále též jen „Poslední den splatnosti splátky“), a to počínaje kalendářním měsícem následujícím
po měsíci, ve kterém byla zápůjčka vyplacena.

G)

Výše každého revolvingu:
Podmínky pro výplatu revolvingu:
Podmínkou pro výplatu každého revolvingu je schválení výplaty revolvingu ze strany Zapůjčitele (na výplatu revolvingu není právní nárok) a dále
u zápůjček se splatností od
od
splátek (včetně) splacení prvních
(u prvního revolvingu) a následně vždy dalších
splátek (pro
výplatu druhého a každého dalšího revolvingu)

H)

Výše sjednaného úroku za poskytnutí každého revolvingu:

I)

Celková částka splácená Vydlužitelem po poskytnutí revolvingu:

J)

Výše měsíčních splátek**:

K)

Počet splátek**:

L)

Měsíční splátky** budou hrazeny ve Lhůtě splatnosti splátek (tak jak je tato definována ve Smluvních ujednáních Smlouvy), a to vždy
nejpozději v
den kalendářního měsíce (Poslední den splatnosti s plátky)
* jimiž je hrazena poskytnutá zápůjčka a úrok za poskytnutí zápůjčky
** jimiž je hrazen poskytnutý revolving a úrok za poskytnutí revolvingu

M)
N)

Zajištění zápůjčky nemovitou zástavou
Dluhy Vydlužitele vůči Zapůjčiteli z této Smlouvy jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti::

Ano

- Ne

Zápočet se smlouvou o (revolvingovém) úvěru (zápůjčce) č.
(jedná se o úvěr (zápůjčku), který byl poskytnut pro podnikatelské účely Vydlužitele).

O) Podnikatelský účel zápůjčky dle této Smlouvy:
Oddíl II. Smlouvy - Smluvní ujednání Smlouvy o revolvingové podnikatelské zápůjčce:
1. Předmět Smlouvy
1.1. Za níže sjednaných podmínek Zapůjčitel poskytne Vydlužiteli peněžní prostředky ve sjednané výši
oddílu
I.
Této
Smlouvy) (dále jen „zápůjčka“). Vydlužitel se zavazuje Zapůjčiteli tuto zápůjčku a sjednaný úrok za poskytnutí zápůjčky vrátit ve sjednaných splátkách.
1.2. Po uzavření této Smlouvy provede Zapůjčitel posouzení schopnosti Dlužníků splácet zápůjčku. V této souvislosti je Zapůjčitel oprávněn na
Dlužnících požadovat předložení dokladů prokazující schopnost Dlužníků splácet poskytnutou zápůjčku, zejména "Potvrzení o bezdlužnosti vydaného
příslušným finančním úřadem" či "Potvrzení o bezdlužnosti vydaného příslušnou Okresní správou sociálního zabezpečení". V případě, že po posouzení
úvěruschopnosti Dlužníků Zapůjčitel dospěje k závěru, že zápůjčka dle této Smlouvy může být Vydlužiteli poskytnuta, bude zápůjčka Vydlužiteli
vyplacena, a to na účet Vydlužitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Schválení vyplacení zápůjčky oznámí Zapůjčitel Dlužníkům písemným Oznámením
o schválení zápůjčky (dle též jen „Oznámení o schválení zápůjčky“) doručeným pouze k rukám Vydlužitele, jehož součástí bude i Splátkový kalendář.
Oznámení o schválení zápůjčky včetně Splátkového kalendáře jsou u Smlouvy uzavírané v listinné podobě zasílány na adresu Vydlužitele uvedenou
v záhlaví této Smlouvy doporučenou poštou a u Smlouvy uzavírané v elektronické podobě na E-mailovou adresu Vydlužitele. Má se přitom za to, že
Oznámení o schválení zápůjčky odeslané doporučenou poštou došlo třetí pracovní den po odeslání, a že Oznámení o schválení zápůjčky doručované
na E-mailovou adresu Vydlužitele je do e-mailové schránky adresáta dodáno, a tedy doručeno adresátovi nejpozději třetí den po odeslání. U Smlouvy
uzavírané v elektronické podobě Zapůjčitel zároveň odešle Oznámení o schválení zápůjčky včetně Splátkového kalendáře na adresu Vydlužitele
uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
1.3. Pokud jsou dluhy Vydlužitele vůči Zapůjčiteli z této Smlouvy zajištěny zástavním právem k nemovitosti, je nezbytnou podmínkou pro vyplacení
zápůjčky Vydlužiteli doručení příslušné zástavní smlouvy k nemovitosti Zapůjčiteli s doložkou o provedení vkladu zástavního práva do katastru
nemovitostí. Zapůjčitel je oprávněn (nikoli povinen) poskytnout zápůjčku podle posouzení bonity Dlužníků i před doručením zástavní smlouvy s
doložkou o provedení vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí, zejména po prokázání, že návrh na vklad zástavního práva byl podán
katastrálnímu úřadu.
1.4. V případě, že po posouzení schopnosti Dlužníků splácet zápůjčku nesplní Dlužníci stanovené vnitřní podmínky Zapůjčitele pro poskytnutí
zápůjčky, nebude Vydlužiteli poskytnuta žádná zápůjčka. Vydlužitel s tímto výslovně souhlasí a bere na vědomí, že poskytnutí zápůjčky dle této Smlouvy
je podmíněno splněním stanovených vnitřních podmínek Zapůjčitele pro vyplacení zápůjčky, když splnění těchto podmínek je závislé na schopnosti
Dlužníků splácet zápůjčku.
1.5. Nezašle-li Zapůjčitel Vydlužiteli Oznámení o schválení zápůjčky do 60-ti dnů ode dne uzavření této Smlouvy, či pokud Zapůjčitel zašle oznámení
Vydlužiteli o tom, že vyplacení zápůjčky nebylo akceptováno, platí, že Zapůjčitel vyplacení zápůjčky podle této Smlouvy neschválil, Vydlužiteli nebude
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poskytnuta žádná zápůjčka a že závazky smluvních stran z této Smlouvy zanikají. Dlužníci toto berou na vědomí a výslovně s tím souhlasí.
1.6. Dlužníci výslovně souhlasí s kontaktní adresou Vydlužitele uvedenou ve Smlouvě, jakož i s E-mailovou adresou Vydlužitele, jako s adresou pro
doručování Oznámení o schválení zápůjčky, oznámení o zamítnutí vyplacení zápůjčky, jakož i jakékoliv jiné písemnosti Zapůjčitele určené Dlužníkům.
1.7. Dlužníci prohlašují (bez ohledu na současný stav svých volných zdrojů, tj. rozdílu mezi jeho pravidelnými měsíčními příjmy (výnosy) a měsíčními
výdaji (náklady), že mají či budou mít k dispozici dostatek finančních prostředků, aby mohli splatit zápůjčku poskytnutou Zapůjčitelem Vydlužiteli na
základě této Smlouvy, a také prohlašují, že mají či budou mít dostatek finančních prostředků, aby mohli dostát i svým jiným závazkům (povinnostem).
1.8. Zápůjčka je poskytována pro podnikatelské účely Vydlužitele.
1.9. Zapůjčitel je oprávněn započíst vyplácenou zápůjčku oproti svým splatným i nesplatným pohledávkám za Vydlužitelem, a to i pohledávkám z
jiného smluvního vztahu než vztahu založeného touto Smlouvu, či z jiného důvodu (smluvní strany se výslovně dohody na tom, že provedení tohoto
zápočtu bude považováno za poskytnutí zápůjčky v rozsahu, v jakém dochází k započtení).
2. Úroky a splatnost zápůjčky
2.1. Za poskytnutí zápůjčky se Vydlužitel zavazuje zaplatit Zapůjčiteli sjednaný úrok uvedený v bodě B) oddílu I. této Smlouvy. Úrok byl smluvními
stranami sjednán pevnou částkou, když se jedná o částku za celou dobu splácení zápůjčky v řádném termínu. Celková výše úroku je vyjádřena zejména
proto, aby Vydlužitel znal skutečnou cenu za poskytnutí zápůjčky.
2.2. Vydlužitel se zavazuje splatit Zapůjčiteli zápůjčku a sjednaný úrok za poskytnutí zápůjčky, tedy částku v celkové výši uvedené pod bodem C)
oddílu I. této Smlouvy na výše uvedený bankovní účet Zapůjčitele, a to prostřednictvím po sobě jdoucích měsíčních splátek (dále též jen „splátka“).
Výše každé měsíční splátky i sjednaný počet měsíčních splátek jsou uvedeny v oddílu I. této Smlouvy (body D) a E) oddílu I. Smlouvy).
3. Revolving
3.1. V případě splnění podmínek pro výplatu revolvigu uvedených v bodě G) oddílu I. této Smlouvy, bude Vydlužiteli Zapůjčitelem
k
peněžním prostředkům uvedeným v čl. 1., odst. 1.1. Smluvních ujednání této Smlouvy poskytnuta další částka - revolving ve výši sjednané
v
bodě H) oddílu I. této Smlouvy (dále též jen "revolving"). Vydlužitel tímto žádá o poskytování revolvingů. Veškeré případně poskytnuté revolvingy
budou Vydlužiteli poskytovány pro podnikatelské účely Vydlužitele uvedené v oddíle I. této Smlouvy. Vydlužitel bere na vědomí, že nezbytnou
podmínkou pro výplatu každého revolvingu je schválení ze strany Zapůjčitele, když na poskytnutí revolvingu není právní nárok. Revolving může být
takto po splnění uvedených podmínek Vydlužiteli poskytován opakovaně. Revolving bude proveden bankovním převodem na účet Vydlužitele uvedený
v záhlaví této Smlouvy po splnění uvedených podmínek pro výplatu revolvingu.
3.2. Před poskytnutím každého revolvingu si Zapůjčitel vyhrazuje právo požadovat po Vydlužiteli doložení jeho aktuální ekonomické situace
a
kontrolu případné zástavy (účetní výkazy/daňové přiznání Vydlužitele, bezdlužnost, doložení majetku), jakož i doložení aktuální ekonomické situace
případného Spoludlužníka č. 1 a případného Spoludlužníka č. 2, a to předložením souvisejících dokumentů. Vydlužitel má v takovém případě
povinnost požadované dokumenty předložit nejpozději 5 pracovních dnů před splněním podmínky pro výplatu revolvingu spočívající v
úplném splacení všech splátek zápůjčky (předchozího revolvingu). Nepředloží-li Vydlužitel požadované dokumenty, může i v takovém případě
Zapůjčitel Vydlužiteli po zvážení bonity Vydlužitele revolving poskytnout.
3.3. Za poskytnutí každého revolvingu se Vydlužitel zavazuje zaplatit Zapůjčiteli sjednaný úrok uvedený v bodě I) oddílu I. této Smlouvy. Úrok byl
smluvními stranami sjednán pevnou částkou, když se jedná o částku za celou dobu splácení revolvingu v řádném termínu. Celková výše úroku je
vyjádřena zejména proto, aby Vydlužitel znal skutečnou cenu za poskytnutí revolvingu.
3.4. Výše zápůjčky je po provedení každého revolvingu navýšena vždy o částku odpovídající výši revolvingu. Vydlužitel se zavazuje splatit Zapůjčiteli
revolving a sjednaný úrok za poskytnutí revolvingu, tedy částku v celkové výši uvedené pod bodem A) oddílu I. této Smlouvy na výše uvedený bankovní
účet Zapůjčitele, a to prostřednictvím dalších po sobě jdoucích měsíčních splátek, které bezprostředně navazují na dosavadní splátky dle posledního
platného splátkového kalendáře. Výše každé měsíční splátky i sjednaný počet měsíčních splátek je uveden v oddílu I. této Smlouvy (body K) a L)
oddílu I. této Smlouvy). Výše jednotlivých splátek i splatnost jednotlivých splátek (časové rozvržení) v jednotlivých měsících zůstává tedy stejná, jen
se v odpovídajícím rozsahu prodlužuje doba splácení. Vydlužitel má povinnost uhradit celou zápůjčku ve splátkách navýšených dle tohoto odstavce
ode dne provedení revolvingu. Každá splátka je splatná vždy ve Lhůtě splatnosti dané splátky (tak jak je tato Lhůta splatnosti splátky níže definována).
3.5. Zapůjčitel se zavazuje Vydlužiteli po poskytnutí každého revolvingu doručit ve lhůtě 10-ti (deseti) pracovních dnů po provedení revolvingu nový
splátkový kalendář. Nový splátkový kalendář při poskytnutí revolvingu vyplývá z čl. 3 odst. 3.4. Smluvních ujednání této Smlouvy a stává se platným
a účinným dnem vyplacení revolvingu s tím, že bude Vydlužiteli po vyplacení revolvingu doručen dle této Smlouvy.
3.6. Není-li v této Smlouvě stanoveno výslovně jinak, použijí se veškerá ustanovení této Smlouvy o zápůjčce a jejím splácením i na všechny případně
poskytnuté revolvingy a jejich splácení (platí mj. tedy, že veškerá ujednání o smluvních pokutách pro případ prodlení s hrazením splátek, platí, jak pro
případ prodlení s hrazením splátek zápůjčky a sjednaného úroku za poskytnutí zápůjčky, tak pro případ prodlení s hrazením splátek revolvingu a
sjednaného úroku za poskytnutí revolvingu). Všechny případně poskytnuté revolvingy se považují za další části zápůjčky poskytnuté dle této Smlouvy.
3.7. Vydlužitel je oprávněn písemně požádat Zapůjčitele o stornování již vyplaceného revolvingu. K účinnému stornování již vyplaceného revolvingu
přitom dochází pouze s následným písemným souhlasem Zapůjčitele. Jestliže nebude mezi smluvními stranami dohodnuto písemně jinak,
má se za to, že pokud se Zapůjčitel k podané žádosti Vydlužitele o stornování již vyplaceného revolvingu nevyjádří ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne
doručení této žádosti Zapůjčiteli, Zapůjčitel s touto žádostí nesouhlasí. Podaná žádost o stornování již vyplaceného revolvingu žádným způsobem
neovlivňuje povinnost Vydlužitele, Spoludlužníka č. 1 a Spoludlužníka č. 2 splácet za výše uvedených podmínek celou zápůjčku dle splátkového
kalendáře, který bude Vydlužiteli zaslán po provedení revolvingu. Na stornování již vyplaceného revolvingu není právní nárok.
3.8. Zapůjčitel je oprávněn započíst vyplácený revolving oproti svým splatným i nesplatným pohledávkám za Vydlužitelem, a to i pohledávkám z
jiného smluvního vztahu, než vztahu založeného touto Smlouvu, či z jiného důvodu (smluvní strany se výslovně dohody na tom, že provedení tohoto
zápočtu bude považováno za poskytnutí revolvingu v rozsahu, v jakém dochází k započtení).
4. Zajištění a solidarita Dlužníků
4.1. Vydlužitel svým podpisem na Smlouvě potvrzuje, že v den podpisu Smlouvy vystavil a odevzdal Zapůjčiteli jednu (1) vlastní blankosměnku na řad
Zapůjčitele, bez uvedení údaje splatnosti, směnečné sumy a místa platebního, s doložkou "bez protestu". Směnka je avalována Spoludlužníkem č. 1
a Spoludlužníkem č. 2.
V případě, že Vydlužitel je v prodlení s placením jakéhokoli dluhu vůči Zapůjčiteli dle této Smlouvy či s touto Smlouvu souvisejícího, je
Zapůjčitel oprávněn (nikoliv však povinen) vyplnit na blankosměnce částku nepřesahující celkovou dlužnou částku (včetně veškerých
smluvních pokut a ke dni vyplnění směnky přirostlého příslušenství) splatnou Zapůjčiteli na základě, nebo v souvislosti s touto Smlouvou,
datum a místo splatnosti a domáhat se uspokojení z blankosměnky.
4.1.2. Vydlužitel svým podpisem na této Smlouvě potvrzuje, že výše uvedenou blankosměnku vystavil a odevzdal Zapůjčiteli ze svobodné vůle,
dobrovolně a bez jakéhokoliv nátlaku či donucení. Dále Vydlužitel výslovně prohlašuje, že tuto blankosměnku vystavil jako prostředek zajištění
všech současných i budoucích dluhů Vydlužitele vůči Zapůjčiteli plynoucích z této Smlouvy a s touto Smlouvou souvisejících.
4.1.3.
Vydlužitel tímto uděluje Zapůjčiteli jako majiteli blankosměnky právo vyplnit na vystavené blankosměnce údaj splatnosti, směnečnou
sumu a místo platební takto:
a) do údaje splatnosti libovolné datum po dni splatnosti nejpozději splatného dluhu Vydlužitele vůči Zapůjčiteli nebo jeho části z této Smlouvy
či s touto Smlouvou souvisejícího zahrnutého do směnečné sumy,
b) jako směnečnou sumu libovolnou částku zahrnující, ale nepřekračující veškeré dluhy Vydlužitele vůči Zapůjčiteli z této Smlouvy (zejména
dosud neuhrazené splátky zápůjčky či revolvingu s příslušenstvím a smluvní pokuty) či s touto Smlouvou související, které budou splatné
ke dni splatnosti směnky,
c) jako místo platební libovolný údaj.
4.1.4. Originál blankosměnky vystavené Vydlužitelem podle tohoto článku Smlouvy byl při podpisu této Smlouvy předán Zapůjčiteli. Zapůjčitel je
povinen neprodleně po splacení veškerých dluhů (existujících i budoucích) Vydlužitele vůči Zapůjčiteli vzniklých na základě, nebo v
souvislosti s touto Smlouvou, vrátit Vydlužitele blankosměnku.
4.2. Dlužníci jsou ve vztahu ke všem závazkům ze Smlouvy oprávněni a povinni společně a nerozdílně, pokud není pro konkrétní případ sjednáno
výslovně jinak. Smluvní strany se dohodly, že zápůjčka i následující revolvingy budou poskytovány pouze k rukám Vydlužitele a Spoludlužníci s tímto
4.1.1.
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souhlasí. Veškeré dluhy Vydlužitele z této Smlouvy či s touto Smlouvu související jsou tedy Spoludlužníci povinni plnit společně a nerozdílně s
Vydlužitelem.
4.3. Pokud je to uvedeno v záhlaví této Smlouvy, jsou veškeré dluhy Vydlužitele vůči Zapůjčiteli z této Smlouvy zajištěny i zástavním právem k
nemovitosti. Podmínky tohoto zástavního práva jsou sjednány v zástavní smlouvě uzavřené v souvislosti s touto Smlouvou.
5. Práva a povinnosti Dlužníků
5.1. Dlužníci se zavazují vrátit poskytnutou zápůjčku Zapůjčiteli a zaplatit Zapůjčiteli sjednaný úrok za poskytnutí zápůjčky (tedy včetně případně
poskytnutých revolvingů s příslušenstvím), a to v dohodnutých měsíčních splátkách na bankovní účet Zapůjčitele. Splátka zápůjčky (revolvingu) a
úroku za poskytnutí zápůjčky (revolvingu) či jiný dluh Dlužníků se pro účely této Smlouvy považuje za uhrazený dnem připsání příslušné částky na
bankovní účet Zapůjčitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Dlužníci se zavazují při úhradě splátky či jiného dluhu dle této Smlouvy uvádět jako
variabilní symbol číslo této Smlouvy. V případě, že tento variabilní symbol nebude uveden, má se částka za uhrazenou nikoli připsáním na
účet Zapůjčitele, ale až okamžikem, kdy dojde k její identifikaci. Zápůjčka včetně všech případných revolvingů se splácí tzv. anuitním způsobem,
tj. konstantními splátkami, jejichž výše se po dobu splácení nemění. V každé měsíční splátce je zahrnuta platba jistiny poskytnuté zápůjčky
(revolvingu) a platba sjednaného úroku. Postupně se však mění poměr mezi splátkou jistiny a úroku. Tento poměr je u jednotlivých splátek zápůjčky
(revolvingu) uveden ve splátkovém kalendáři, který je Dlužníkům zasílán společně s Oznámením o schválení zápůjčky (tedy pouze k rukám
Vydlužitele) či při poskytnutí revolvingu (podle čl. 3., odst. 3.5. Smluvních ujednání Smlouvy). Měsíční splátky budou hrazeny vždy ve lhůtě počínající
dnem následujícím po Posledním dnu splatnosti předcházející splátky a končící Posledním dnem splatnosti příslušné splátky (dále též jen „Lhůta
splatnosti splátky“). Splátka se považuje za řádně uhrazenou, je-li uhrazena ve Lhůtě splatnosti této splátky.
5.2. Dlužníci se zavazují v případě změn jakýchkoliv údajů, které poskytli či poskytnou Zapůjčiteli v souvislosti s touto Smlouvou, tj. např. při změně
adresy bydliště, obchodní firmy, sídla, místa podnikání, změně kontaktní adresy nebo změně telefonního čísla, jakož i změně zaměstnavatele, tuto
změnu oznámit Zapůjčiteli vždy nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od vzniku takovéto skutečnosti. Dlužníci jsou povinni oznámit Zapůjčiteli
okolnosti, které mohou negativně ovlivnit schopnost Dlužníků plnit povinnosti z této Smlouvy. Dlužníci odpovídají za škody, které Zapůjčitel utrpí v
důsledku nesplnění této povinnosti.
5.3. Bude–li ve prospěch Zapůjčitele plněno ze strany Dlužníků více než činí příslušná splátka, je Zapůjčitel oprávněn použít tuto částku na úhradu již
splatných dluhů Dlužníků dle této Smlouvy a nebudou–li Dlužníci v prodlení s úhradou jakéhokoliv dluhu, tak i na úhradu budoucích či dosud
nesplatných dluhů Dlužníků dle této Smlouvy. Pokud nejsou splněny podmínky pro předčasné splacení celé zápůjčky (včetně revolvingů) dle článku 5.,
odst. 5.7. Smluvních ujednání této Smlouvy, nedochází při předčasném splacení zápůjčky (revolvingu) či jejich části k jakémukoli ponížení sjednaného
úroku za poskytnutí zápůjčky (revolvingu).
5.4. Dlužníci uzavřením této Smlouvy v souladu s ustanovením 630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též
jen„občanský zákoník“) prodlužují promlčecí dobu veškerých práv vzniklých Zapůjčiteli z této Smlouvy vůči Dlužníkům na dobu 15 let ode dne, kdy
právo mohlo být uplatněno poprvé.
5.5. Platby od Dlužníků se započítávají na pohledávky Zapůjčitele za Dlužníky v následujícím pořadí: Přijaté platby budou započteny nejdříve na
jednotlivé splátky v pořadí od nejdříve splatné splátky (nejprve na splatné splátky a následně na splátky nesplatné), následně na pohledávky na
zaplacení nákladů nalézacího řízení, a to nejprve na náhradu za zaplacený soudní (rozhodčí) poplatek, následně na smluvní pokuty v pořadí dle jejich
splatnosti (a to i na smluvní pokuty nesplatné), a následně na úhradu dalších pohledávek Zapůjčitele dle určení Zapůjčitele. Nebude-li platba
postačovat k úhradě celé splátky, bude použita nejdříve na úhradu úroku tvořícího součást dané splátky a následně na úhradu jistiny tvořící součást
dané splátky. Po zesplatnění zápůjčky způsobem sjednaným ve Smlouvě budou platby započítávány nejdříve na novou jistinu zápůjčky (a to nejprve
na úroky za poskytnutí zápůjčky (revolvingu) tvořící součást nové jistiny zápůjčky a po jejich úplném uhrazení na původní jistinu zápůjčky (revolvingu)
zahrnutou do nové jistiny zápůjčky), následně na pohledávky na zaplacení nákladů nalézacího řízení, a to nejprve na náhradu za zaplacený soudní
(rozhodčí) poplatek, následně na smluvní pokuty v pořadí dle jejich splatnosti (a to i na smluvní pokuty nesplatné) a následně na další pohledávky
Zapůjčitele podle jeho určení. Zapůjčitel je povinen na základě písemné výzvy Vydlužitele sdělit, na jaké pohledávky byly přijaté platby započteny.
5.6. Pokud není dohodnuto jinak a pohledávky Zapůjčitele z této Smlouvy jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti, je Vydlužitel povinen
současně s uzavřením této Smlouvy zajistit uzavření (podepsání) pojistné smlouvy zástavcem na majetkové pojištění zástavy včetně vinkulace
pojistného plnění ve prospěch Zapůjčitele. Jedno vyhotovení pojistné smlouvy vč. potvrzení o provedení vinkulace pojistného plnění z této pojistné
smlouvy ve prospěch Zapůjčitele je Vydlužitel povinen předat Zapůjčiteli, jinak není Zapůjčitel povinen sjednanou zápůjčku vyplatit.
5.7. Dlužníci jsou oprávněni kdykoli po dobu trvání zápůjčky zcela splatit zápůjčku (včetně všech případných revolvingů) před sjednanou lhůtou
splatnosti. Za předčasné splacení se považují pouze případy, kdy jistina zápůjčky (revolvingu) byla splacena před sjednanou Lhůtou splatnosti splátky
u dané splátky, do které je tato jistina zahrnuta. Předčasné splacení je možné provést pouze za následujících podmínek:
dostatečným předstihem oznámit (dále „Oznámení“). Dlužník je oprávněn zaslat Zapůjčiteli Oznámení teprve po splnění všech následujících
podmínek: 1) uplyne Lhůta splatnosti splátky u v pořadí šesté splátky zápůjčky a zároveň 2) došlo k úhradě prvních šesti splátek poskytnuté zápůjčky.
V Oznámení je Dlužník povinen uvést číslo této Smlouvy. Oznámení je platné 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení Zapůjčiteli – po tuto
dobu jsou Dlužníci oprávněni předčasně zcela splatit poskytnutou zápůjčku (včetně všech poskytnutých revolvingů).
b) Při úplném předčasném splacení celé zápůjčky (včetně všech případných revolvingů) za podmínek sjednaných v tomto článku Smluvních
ujednání této Smlouvy má Vydlužitel právo na snížení úroku za poskytnutí zápůjčky (revolvingů). Výše tohoto snížení bude odpovídat výši úroků
za poskytnutí zápůjčky (revolvingu), které tvoří součást splátek, které byly uhrazeny předčasně (tedy před Lhůtou splatnosti splátky dané splátky).
Podmínkou pro předčasné splacení je však úhrada sjednaného poplatku za předčasné splacení ze strany Dlužníků a veškerých dalších dluhů
Dlužníků dle této Smlouvy (zejména smluvních pokut).
c) Zapůjčitel na základě Oznámení sdělí danému Dlužníkovi částku, kterou je nutné uhradit, aby danou platbu bylo možné považovat za úplné
předčasné splacení celé zápůjčky (včetně všech revolvingů). Při výpočtu této částky Zapůjčitel zohlední částku, o kterou bude ponížen úrok za
poskytnutí zápůjčky (revolvingů) při předčasném splacení dle záměru Dlužníka. Zapůjčitel zašle danému Dlužníkovi (nejpozději patnáct dnů od
doručení Oznámení) vyčíslení celkové částky, kterou je nutné k úplnému předčasnému splacení uhradit. Takto vyčíslená částka bude vypočtena
tak, že bude odpovídat součtu zbývající dlužné jistiny zápůjčky (včetně všech případných revolvingů), dlužného úroku do třicátého dne od doručení
Oznámení Zapůjčiteli a veškerých dalších dluhů Dlužníků dle této Smlouvy (zejména smluvních pokut) a po přičtení poplatku za předčasné
z předčasně uhrazené jistiny zápůjčky a
splacení. Výše tohoto poplatku za předčasné splacení, který jsou Dlužníci povinni zaplatit, činí
všech případně poskytnutých revolvingů (za předčasně splacenou jistinu se považuje pouze jistina splacená před sjednanou Lhůtou splatnosti
splátky u dané splátky, do které je tato jistina zahrnuta). V případě, že Dlužník předčasně splatí zápůjčku (včetně revolvingů) dříve, než 30.den ode
dne doručení Oznámení Zapůjčiteli, zůstává takto vypočtená částka nezměněna a žádný z Dlužníků nemá v této souvislosti právo na Zapůjčiteli požadovat
vrácení úroku za dobu, o kterou došlo k předčasnému splacení dříve. v této souvislosti právo na Zapůjčiteli požadovat vrácení úroku za dobu, o kterou došlo
k předčasnému splacení dříve.
d) Dlužníci jsou povinni uhradit částku dle provedeného vyčíslení Zapůjčitele ve lhůtě 30-ti dnů od doručení Oznámení Zapůjčiteli.
V případě, že Dlužník řádně oznámí Zapůjčiteli záměr předčasně splatit zápůjčku (včetně revolvingů), avšak ve lhůtě 30-ti dnů od doručení
Oznámení Zapůjčiteli nebude Zapůjčiteli uhrazena částka potřebná pro předčasné splacení celé zápůjčky (včetně revolvingů) dle vyčíslení
Zapůjčitele, nebude jakákoli platba uhrazená Zapůjčiteli na určitou splátku před sjednanou Lhůtou splatnosti splátky této splátky považována za
předčasné splacení zápůjčky (revolvingu) a bude s ní naloženo způsobem dle čl. 5.3. věta první Smluvních ujednání této Smlouvy.
e) V případě, že kterýkoli z Dlužníků provede jakoukoli platbu splátky před sjednanou Lhůtou splatnosti splátky dané splátky, aniž by přitom
předtím doručil Zapůjčiteli Oznámení, nebude taková platba považována za předčasné splacení zápůjčky (revolvingu) a bude s ní naloženo
způsobem dle čl. 5.3. věta první Smluvních ujednání této S mlouvy.
f) V případě předčasného splacení celé zápůjčky (včetně všech revolvingů) za podmínek stanovených v tomto článku Smluvních ujednání této
Smlouvy, nebude Zapůjčitel poskytovat Vydlužiteli žádné další r evolvingy.
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Výpověď revolvingu
6.1. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou s tím, že k poskytování revolvingu dochází za splnění podmínek uvedených v této Smlouvě. Zapůjčitel
i Vydlužitel jsou oprávněni další poskytování revolvingu vypovědět, a to kdykoli i bez udání důvodu. Výpověď musí mít písemnou formu. Výpovědní
doba činí deset dnů ode dne doručení výpovědi druhé straně a uplynutím výpovědní doby se stává výpověď účinnou.
6.2. V případě vypovězení revolvingu kteroukoliv ze smluvních stran nebude Zapůjčitel Vydlužiteli další revolving poskytovat. Dlužníci jsou po
vypovězení poskytování revolvingu povinni řádně uhradit zbývající splátky event. ostatní vzniklé povinnosti (dluhy).
6.3. Aby výpověď ze strany Dlužníků byla platná a účinná, musí být vždy podepsána alespoň ze strany Vydlužitele.
7. Čestné prohlášení Dlužníků
7.1. Každý z Dlužníků sám za sebe prohlašuje, že:
a) nemá žádné ručitelské nebo nesplněné závazky či dluhy vůči státu, peněžnímu ústavu, současnému ani předchozímu zaměstnavateli, fyzické
nebo právnické osobě splatné ke dni podpisu této Smlouvy, vyjma těch, které písemně sdělil Zapůjčiteli před podpisem této Smlouvy, a
b) ke dni podpisu této Smlouvy nebyla na jeho osobu podána soudní žaloba a ani si není vědom důvodů, pro které by se tak mohlo stát, a není
vůči němu vydán exekuční titul na peněžité plnění, a není proti němu vedeno exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí, a
c) nenachází se v úpadku ať ve formě platební neschopnosti, či předlužení, a ani se nenachází ve stavu hrozícího úpadku podle zákona
č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále též jen „IZ“, není účastníkem dohod či
ujednání, jejichž plnění by bylo v rozporu s plněním závazků podle této Smlouvy, a
d) ke dni podpisu této Smlouvy nebyl proti jeho osobě podán insolvenční návrh, ani v posledních třech letech nebyl zamítnut návrh na prohlášení
konkursu proti jeho osobě či insolvenční návrh proti jeho osobě pro nedostatek majetku, a
e) nenastala u něj žádná z překážek dle ustanovení § 46 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích), a
f) veškeré údaje uvedené v této Smlouvě a jejich přílohách jsou uvedeny úplně a pravdivě, a
g) tuto Smlouvu neuzavírá v tísni.
Vydlužitel, Spoludlužník č. 1 a Spoludlužník č. 2 (jedná-li se o fyzické osoby) dále každý sám za sebe prohlašuje, že jeho manžel výslovně souhlasil
s tím, aby uzavřel tuto Smlouvu, když tento manžel byl ze strany Vydlužitele, Spoludlužníka č. 1 a Spoludlužníka č. 2 předem seznámen se zněním
Smlouvy a s veškerými peněžitými dluhy, které Dlužníkům budou (či mohou) na základě Smlouvy vůči Zapůjčiteli vznikat a s jejich výší (zejména s
povinností hradit Zapůjčiteli splátky poskytnuté zápůjčky (revolvingu) s příslušenstvím, případné smluvní pokuty, atd.) a s těmito dluhy souhlasil.
Vydlužitel, Spoludlužník č. 1 a Spoludlužník č. 2 každý sám za sebe prohlašuje, že jeho manžel rovněž výslovně souhlasil s tím, aby veškeré peněžité
dluhy Vydlužitele, Spoludlužníka č. 1 a Spoludlužníka č. 2 ze Smlouvy či se Smlouvou související byly uspokojovány ze společného jmění Vydlužitele,
Spoludlužníka č. 1 a Spoludlužníka č. 2 a daného manžela, a to v celém rozsahu tohoto společného jmění, jakož i z výlučného
majetku daného manžela.
Dlužníci si jsou vědomi své odpovědnosti v případě, že některé z jejich výše uvedených prohlášení je nepravdivé. Dlužníci berou na vědomí, že Zapůjčitel
je oprávněn shora uvedené skutečnosti ověřovat rovněž v Insolvenčním rejstříku podle IZ, a to jak před uzavřením této Smlouvy, tak po celou dobu
trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou.
8. Sankce
8.1. V případě prodlení s úhradou splátky nebo její části o více než:
a) patnáct (15) dnů po termínu splatnosti vzniká povinnost Dlužníků zaplatit Zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši 8 % z výše dlužné splátky, a dále
b) třicet (30) dnů po termínu splatnosti vzniká povinnost Dlužníků zaplatit Zapůjčiteli, nad rámec smluvní pokuty uvedené v předchozím bodě,
smluvní pokutu ve výši 13 % z výše dlužné splátky.
8.2. Smluvní pokuty dle článku 8.1. Smluvních ujednání Smlouvy jsou splatné do deseti (10) dnů ode dne vzniku povinnosti Dlužníků k jejich zaplacení.
8.3. V případě, že nebudou uhrazeny dvě (2) splátky dle aktuálního splátkového kalendáře řádně a včas, nebo v případě, že se Dlužníci ocitnou v
prodlení s úhradou splátky nebo její části déle než šedesát (60) dnů:
a) je Zapůjčitel oprávněn odepřít plnění veškerých svých závazků (povinností) ze Smlouvy,
b) automaticky dojde k zesplatnění zápůjčky (stávají se okamžitě splatnými veškeré splátky zápůjčky (včetně případných revolvingů) až do konce
sjednaného splátkového kalendáře zápůjčky (včetně případných revolvingů), tedy jak jistina zápůjčky (včetně případných revolvingů), tak běžný
úrok zápůjčky (a případných revolvingů) zahrnutý do těchto splátek).
V případě, že se Dlužníci ocitnou v prodlení s úhradou jiného peněžitého dluhu než uvedeného v předchozí větě, nebo v případě, že Dlužníci poruší
některé ustanovení Smlouvy, nebo v případě, že kterékoliv z prohlášení Dlužníků uvedené ve Smlouvě je nebo se stane nepravdivé, či pokud nastane
některý z Případů neplnění, nebo pokud zanikne nebo sezhorší zajištění dluhů Dlužníků dle této Smlouvy, nastávají stejné následky, jak je uvedeno a
d a) a b) tohoto článku, avšak k zesplatnění zápůjčky dojde až k výzvě Zapůjčitele.
8.4. V případě, že způsobem sjednaným v této Smlouvě dojde k zesplatnění zápůjčky, se veškeré v tom okamžiku nezaplacené původní splátky
zápůjčky až do konce splátkového kalendáře (tj. včetně případných revolvingů), zahrnující jak jistinu zápůjčky (včetně případných revolvingů), tak
běžný úrok zápůjčky (včetně případných revolvingů), stávají součástí nové jistiny zápůjčky (dále též jen „nová jistina zápůjčky“). Tuto novou jistinu
zápůjčky jsou Dlužníci povinni zaplatit Zapůjčiteli nejpozději v den následujícím po dni, kdy k tomuto zesplatnění zápůjčky došlo. Zapůjčitel je oprávněn
požadovat, aby Dlužníci v případě prodlení s hrazením nové jistiny zápůjčky platili zákonem stanovenou sazbu úroku z prodlení z celé této nově vzniklé
zvýšené jistiny (tedy z celé nové jistiny zápůjčky).
8.5. V případě, že Dlužníci po zesplatnění zápůjčky nezaplatí částku odpovídající nové jistině zápůjčky ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy k tomuto
zesplatnění zápůjčky došlo, vzniká Dlužníkům povinnost zaplatit Zapůjčiteli nad rámec smluvní pokuty uvedené v čl. 8.1. Smluvních ujednání Smlouvy
smluvní pokutu ve výši 25 % z aktuální výše dlužné nové jistiny zápůjčky ke dni vzniku povinnosti Dlužníků zaplatit tuto smluvní pokutu. 8.6. Smluvní
pokuta dle čl. 8.5. Smluvních ujednání Smlouvy je splatná v den následujícím po dni vzniku povinnosti Dlužníků zaplatit tuto smluvní pokutu.
8.7. V případě, že nebude zaplacena částka odpovídající nové jistině zápůjčky (čl. 8.4. Smluvních ujednání Smlouvy) ani v den následujícím po dni,
kdy k zesplatnění došlo, vzniká Dlužníkům povinnost zaplatit Zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nové jistiny zápůjčky za každý den prodlení
Dlužníků s její úhradou, a to až do jejího úplného zaplacení, a to i v případě, že Zapůjčiteli vznikne právo na pokutu dle čl. 8.5. Smluvních ujednání
Smlouvy.
8.8. Jakákoli ujednání o smluvní pokutě obsažená v této Smlouvě nemají vliv na právo poškozené strany požadovat náhradu škody vzniklé
porušením povinnosti, pro něž byla pokuta sjednána, nebo jiným porušením této Smlouvy, a to v plnévýši.
8.9. Při prodlení Dlužníků s plněním závazků dle Smlouvy je Zapůjčitel oprávněn požadovat náhradu způsobené újmy v plné výši a zaplacení
nákladů řízení spojených s vymáháním svých pohledávek v nalézacím a případně i exekučním řízení.
8.10. Při prodlení Dlužníků s hrazením jakéhokoli peněžitého dluhu je na nich Zapůjčitel oprávněn požadovat zaplacení zákonných úroků z prodlení
z dlužné částky. Výše zákonných úroků z prodlení je stanovena v nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, a činí ročně výši repo sazby
stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Zapůjčitel má právo
na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu v plném rozsahu (aplikace ustanovení § 1971 občanského zákoníku se vylučuje).
8.11. Zapůjčitel je oprávněn v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. požadovat na Dlužnících minimální výši nákladů spojených s uplatněním
každé pohledávky Zapůjčitele za Dlužníky dle této Smlouvy či s touto Smlouvou související, a to ve výši 1 200 Kč.
Tato částka zároveň představuje dle dohody smluvních stran náhradu účelně vynaložených nákladů, které Zapůjčiteli vznikly v souvislosti s
prodlením Dlužníků. Smluvní strany přitom výslovně sjednávají, že v této částce není obsažena náhrada nákladů na právní zastoupení Zapůjčitele
advokátem, a to ani náhrada nákladů na právní zastoupení advokátem za sepis předžalobní výzvy.
6.
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9.

Ostatní sankce
9.1. V případě prodlení Dlužníků s úhradou jakéhokoli dluhu, je Zapůjčitel oprávněn zaslat kterémukoliv z Dlužníků písemnou upomínku.
9.2. Jestliže bude rozhodnuto o úpadku kteréhokoli z Dlužníků Vydlužitele či pokud kterýkoli z Dlužníků podá proti své osobě insolvenční návrh a)
9.3. není Zapůjčitel povinen plnit žádný ze svých závazků (povinností) vůči Dlužníkům dle Smlouvy, b) je Zapůjčitel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
V případě odstoupení Zapůjčitele podle předchozí věty se okamžikem doručení písemného projevu o odstoupení druhé smluvní straně stávají
okamžitě splatnými veškeré dosud nesplatné splátky zápůjčky dle Smlouvy (dochází k zesplatnění zápůjčky a ke vzniku nové jistiny zápůjčky),
Dlužníci jsou povinni uhradit novou jistinu zápůjčky nejpozději následující den po doručení písemného projevu o odstoupení a aplikuje se ustanovení
článku 8. 4. a 8.5. Smluvních ujednání této Smlouvy.

10. Pozitivní závazky
10.1. Vydlužitel se tímto Zapůjčiteli zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy:
a) udržovat v platnosti veškeré licence, souhlasy, registrace nebo schválení (vládní či jiná) nezbytně vyžadované v souvislosti s jeho obchodní
činností, podnikáním nebo majetkem Vydlužitele a rovněž i uzavřením, plněním, platností či vymahatelností této Smlouvy,
b) neučinit nic, čím by ohrozil platnost a účinnost své existence jako právnické osoby/fyzické osoby - podnikatele či vyvolal zpochybnění či zánik
platnosti oprávnění a povolení, která jsou potřebná pro výkon jeho činnosti nebo k tomu, aby držel, užíval a disponoval svým majetkem,
c) udržovat veškerý majetek a aktiva v náležitém řádném stavu a po dobu platnosti této Smlouvy provádět pouze právní úkony v rámci své běžné
činnosti, které odpovídají uvážlivým obchodním postupům, podstatným způsobem se neliší od minulé praxe a jsou vykonávány za podmínek
obvyklých pro právní úkony s nezávislými třetími osobami, a pečovat o majetek a aktiva, která vlastní nebo užívá s péčí řádného hospodáře a činit
vše pro to, aby vymohl všechny své pohledávky,
d) neprodleně písemně informovat Zapůjčitele o jakémkoliv probíhajícím či hrozícím soudním, arbitrážním nebo správním řízení (včetně řízení
vedených s nebo před státními orgány) vedeném vůči Vydlužiteli nebo jeho majetku, jenž by měl v jakémkoliv podstatném ohledu negativní dopad
na obchodní činnost, podnikání nebo majetek Vydlužitele,
e) učinit veškeré právní a jiné úkony k zachování existence Vydlužitele, včetně provozování svého podnikání dle příslušných jurisdikcí.
10.2. Neomezujíce ostatní závazky a povinnosti Vydlužitele podle této Smlouvy se Vydlužitel zavazuje písemně informovat Zapůjčitele bez zbytečného
odkladu o všech okolnostech, které mohou mít vliv na schopnost Vydlužitele splnit kterýkoliv z jeho povinností uvedených v této Smlouvě nebo vliv na
platnost či vymahatelnost zajištění, nebo které mohou v konečném důsledku zapříčinit nebo vyústit v porušení této Smlouvy. Dále se Vydlužitel zavazuje
informovat Zapůjčitele o změně názvu společnosti, změně sídla, místa podnikání, o zvýšení či snížení základního kapitálu.
11. Negativní závazky
Po celou dobu trvání této Smlouvy nebude Vydlužitel bez předchozího písemného souhlasu Zapůjčitele jakkoli zajišťovat dluhy třetích osob či dluhy
třetích osob přebírat nebo k nim přistupovat. Dále Vydlužitel nebude činit nic, co by vedlo k podstatným zhoršujícím změnám v povaze podnikání
Vydlužitele a jeho spřízněných osob či v jeho rozsahu oproti stavu, jaký existuje ke dni uzavření této Smlouvy.
12. Některé případy neplnění závazku – porušení Smlouvy
12.1. Kterákoli z níže uvedených událostí bude považována za případ neplnění a porušení Smlouvy (dále jen „Případ neplnění“):
a) Vydlužitel přestane provozovat svou činnost nebo se dostane dle stanoviska auditora do platební neschopnosti či do stavu předlužení, vůči
Vydlužiteli bude podán důvodný insolvenční návrh,
b) Vydlužitel poruší jakýkoli svůj závazek nebo povinnost dle této Smlouvy,
c) zajištění zřízené dle čl. 4. Smluvních ujednání této Smlouvy se stane neúčinným nebo bude jakýmkoli jiným způsobem zpochybněno, z
důvodů spočívajících na straně Vydlužitele,
d) Vydlužitel použije zápůjčku k jinému než sjednanému účelu,
e) Vydlužitel z jakéhokoliv důvodu ztratí oprávnění provozovat svou podnikatelskou činnost nebo toto oprávnění bude v porovnání se stavem ke
dni podpisu této Smlouvy omezeno,
f) ze strany orgánů státní správy, soudních orgánů nebo veřejné samosprávy byla přijata opatření, jenž podstatným způsobem snižují schopnosti
a možnosti Vydlužitele splnit své závazky (povinnosti) podle této Smlouvy nebo bude učiněn jakýkoliv úkon směřující k zrušení nebo likvidaci
Vydlužitele nebo jeho přeměně, či změně na jinou právní formu.
g) zástava uvedená v čl. 4., odst. 4.3. Smluvních ujednání této Smlouvy ztratí na ceně tak, že zajištění dluhů Vydlužitele vůči Zapůjčiteli podle
zástavní smlouvy uvedené v čl. 4., odst. 4.3. Smluvních ujednání této Smlouvy se stane nedostatečným a Vydlužitel bez zbytečného odkladu k
výzvě Zapůjčitele toto zajištění přiměřeně nedoplní.
13. Následky Případu neplnění
13.1. Dojde-li ke kterémukoli Případu neplnění, je Zapůjčitel zejména oprávněn podniknout takové právní kroky, jež může považovat dle svého vlastního
uvážení za účelné, tj. zejména:
a) Požadovat, aby Vydlužitel bez zbytečného odkladu použil svých nejlepších schopností k odstranění, nápravě a vyrovnání takového Případu
neplnění a nahradil škodu vzniklou Zapůjčiteli porušením této Smlouvy; a/nebo
b) využít postupu dle čl. 8., odst. 8. 3. poslední věta Smluvních ujednání této Smlouvy.
13.2. Zanikne-li nebo zhorší-li se za trvání smlouvy zajištění dluhů Vydlužitele dle této Smlouvy, je Vydlužitel povinen doplnit zajištění na původní rozsah.
Jestliže tak Vydlužitel neučiní v přiměřené lhůtě, může Zapůjčitel využít postupu dle čl. 8., odst. 8. 3. poslední věta Smluvních ujednání této Smlouvy.
14. Oznamování a doručování
14.1. Jakékoliv oznámení, pokyn, dotaz nebo dokument ohledně této Smlouvy musí Vydlužitel, Spoludlužník č. 1 a Spoludlužník č. 2 doručit Zapůjčiteli
osobně nebo zaslat doporučenou poštou nebo faxem na níže uvedenou kontaktní adresu:
Zapůjčitel:
PROFI CREDIT Czech, a. s., Nábřeží Závodu míru 2739
530 02 Pardubice
Tel.: 469 778 490, Fax: 469 778 490
Písemnost doručovanou Zapůjčiteli elektronickou poštou na elektronickou adresu Zapůjčitele musí Vydlužitel, Spoludlužník č. 1 a Spoludlužník č. 2
potvrdit i jedním z dalších shora uvedených způsobů doručování, pokud o to Zapůjčitel požádá. Písemnost se v takovém případě považuje za
doručenou až splněním této povinnosti.
14.2. Jakékoliv oznámení, pokyn, dotaz nebo dokument ohledně Smlouvy (dále „písemnost“) Zapůjčitel doručí Vydlužiteli osobně nebo na adresu
uvedenou Vydlužitelem v záhlaví Smlouvy, resp. Vydlužitelem oznámenou kontaktní adresu nebo na E-mailovou adresu Vydlužitele. Změnu adresy
pro doručování je Vydlužitel povinen oznámit písemně Zapůjčiteli. Písemnost se považuje za doručenou, jestliže byla doručena osobně nebo jestliže
byla odeslána poštou a Vydlužitelem převzata. Má se za to, že písemnost odeslaná poštou došla třetí pracovní den po odeslání. Písemnost zaslaná
na E-mailovou adresu Vydlužitele se považuje za doručenou v den dodání do e-mailové schránky Vydlužitele, když smluvní strany se dohodly, že se
má za to, že písemnost byla do e-mailové schránky Vydlužitele dodána nejpozději třetí den po odeslání.
14.3. Smluvní strany se zároveň dohodly, že Zapůjčitel bude jakékoliv oznámení, pokyn, dotaz nebo dokument ohledně této Smlouvy určené
Vydlužiteli, Spoludlužníkovi č. 1 nebo Spoludlužníkovi č. 2 doručovat pouze Vydlužiteli. Doručení Vydlužiteli má stejné účinky jako by bylo doručeno
Spoludlužníkovi č. 1 a Spoludlužníkovi č. 2, neboť Vydlužitel, Spoludlužník č. 1 a Spoludlužník č. 2 osobu Vydlužitele určili a pověřili jako osobu
oprávněnou k přebírání veškeré korespondence dle této Smlouvy.
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15. Závěrečná ustanovení
15.1. Dlužníci souhlasí s tím, že Zapůjčitel je oprávněn postoupit své pohledávky za nimi vyplývající ze Smlouvy třetí osobě. Dlužníci nejsou oprávněni
bez předchozího písemného souhlasu Zapůjčitele převést ani postoupit jakákoli ze svých práv či povinností či pohledávek vyplývajících ze Smlouvy
na kteroukoli třetí osobu. Dlužníci nejsou oprávněni započítat jakoukoli svoji pohledávku za Zapůjčitelem vůči jakékoli pohledávce Zapůjčitele za
Dlužníky vyplývající ze Smlouvy. Zapůjčitel je oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svoji pohledávku za kterýmkoliv Dlužníkem (a to i
nesplatnou), na jakoukoli pohledávku kteréhokoli Dlužníka za Zapůjčitelem, a to i pohledávky, které vyplývají z jiného smluvního vztahu, než vztahu
založeného touto smlouvou. Dlužníci dále souhlasí s tím, že Zapůjčitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
15.2. Dotčené právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí dle výslovné dohody stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění. Tato Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s českým právem. Tato Smlouva může být zrušena či změněna pouze dohodou
smluvních stran v písemné formě.
15.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této Smlouvy smluvními stranami.
15.4. Smlouva je uzavírána v listinné nebo v elektronické podobě.
15.4.1. Smlouvu uzavíranou v listinné podobě podepisují smluvní strany svými vlastnoručními podpisy. Smlouva uzavíraná v listinné podobě
se vyhotovuje se ve dvou vyhotoveních, z nichž strana Zapůjčitele a strana Vydlužitele, Spoludlužníka č. 1 a Spoludlužníka č. 2. obdrží každá
po jednom vyhotovení. Vydlužitel, Spoludlužník č. 1 a Spoludlužník č. 2 podpisem Smlouvy výslovně stvrzují, že převzali jedno vyhotovení
Smlouvy.
15.4.2. Smlouvu uzavíranou v elektronické podobě smluvní strany podepisují svými biometrickými podpisy pomocí příslušného technického
zařízení, prostřednictvím kterého bylo smluvním stranám umožněno seznámit se se zněním Smlouvy. U Smlouvy uzavírané v elektronické
podobě a podepisované biometrickými podpisy Dlužníci výslovně prohlašují, že jim bylo před podpisem této Smlouvy Zapůjčitelem umožněno
seznámit se s úplným zněním této Smlouvy na zařízení výpočetní techniky, prostřednictvím kterého následně Dlužníci tuto Smlouvu podepsali.
Uzavřená Smlouva obsahující podpisy všech smluvních stran je Dlužníkům bezprostředně po jejím podpisu zaslána na E-mailovou adresu
Vydlužitele a zároveň je prostá kopie této Smlouvy Dlužníkům zaslána v listinné podobě na adresu Vydlužitele uvedenou v záhlaví této
Smlouvy. 15.5. Dlužníci stvrzují, že Zapůjčitel, provedl jejich identifikaci a kontrolu ve smyslu zákona 253/2008 Sb., v platném znění, a že poskytnuté
peněžní prostředky budou použity pro potřeby podnikání Vydlužitele a budou spláceny z vlastních zdrojů Dlužníků. Na výzvu Zapůjčitele jsou Dlužníci
povinni tyto skutečnosti Zapůjčiteli písemně potvrdit i kdykoli po datu uzavření této Smlouvy. V případě, že by došlo ke změně účelu použití
poskytnutých peněžních prostředků nebo ke změně ve zdrojích, ze kterých budou tyto peněžité prostředky spláceny, zavazují se Dlužníci Zapůjčitele
o této skutečnosti neprodleně písemně informovat. Dlužníci zároveň stvrzují, že poskytnutá zápůjčka nebude splácena z výnosů z
trestné činnosti nebo prostředků z terorismu, a dále stvrzují, že poskytnuté peněžní prostředky nepoužijí na legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu. Dlužníci stvrzují, že byli Zapůjčitelem poučeni o všech právech a povinnostech, které pro smluvní strany této
Smlouvy v souvislosti s jejím uzavřením plynou ze zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění. Každý z Dlužníků zejména potvrzuje, že byl Zapůjčitelem
poučen o povinnosti Zapůjčitele oznámit podezřelý obchod, povinnosti Zapůjčitele provést odklad příkazu klienta, jakož i o povinnosti Zapůjčitele,
zaměstnanců Zapůjčitele, jakož i dalších osob uvedených v zákoně č. 253/2008 Sb., v platném znění, zachovávat mlčenlivost o skutečnostech
týkajících se oznámení a šetření podezřelého obchodu a dalších skutečnostech uvedených v tomto zákoně. Tato povinnost zachovávat mlčenlivost se
vztahuje na všechny osoby, které se o těchto skutečnostech dozví (takto se tato povinnost zachovávat mlčenlivost vztahuje i na Dlužníky). Dlužníci
výslovně berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě existence podezřelého obchodu, není Zapůjčitel podle uzavírané Smlouvy povinen poskytnout
jakékoli plnění (zejména vyplatit sjednanou zápůjčku či revolving(y)).
15.6. Dlužníci na sebe přebírají nebezpečí změny okolností. Smluvní strany výslovně vylučuje aplikaci § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.
15.7. Dlužníci (fyzické osoby) prohlašují, že jsou plně svéprávní a že nenachází se ve stavu tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti.
15.8. Dlužníci prohlašují, že se před uzavřením této Smlouvy řádně seznámili s podmínkami zápůjčky poskytované Zapůjčitelem na základě této
Smlouvy a rovněž prohlašují, že se seznámili s podmínkami, za nichž nabízí poskytnutí obdobné zápůjčky jiné subjekty odlišné do Zapůjčitele.
Dlužníci prohlašují, že tyto podmínky vzájemně porovnali a podmínky zápůjčky poskytované na základě této Smlouvy neshledali pro něj nevýhodnými
či v rozporu s dobrými mravy, na základě této skutečnosti pak uzavřeli tuto Smlouvu. Dále Dlužníci prohlašují, že Smlouva byla uzavřena z jejich
iniciativy a zápůjčka byla poskytnuta na jejich žádost a v souladu s touto žádostí. Dlužníci dále prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy mají
zabezpečený pravidelný příjem dostatečného množství peněžitých prostředků pro řádné a včasné plnění svých dluhů (povinností) vyplývajících z této
Smlouvy. Dlužníci svým podpisem stvrzují, že si jsou vědomi, jaká je sjednaná výše úroků za poskytovanou zápůjčku, s touto výší úroků souhlasí a
považují ji za přiměřenou.
Dlužníci berou na vědomí, že zápůjčka poskytovaná dle této Smlouvy je zápůjčkou od nebankovního subjektu, když cena za poskytnutí zápůjčky od
nebankovních subjektů je zpravidla vyšší, než u bank. Zápůjčka (včetně veškerých případných revolvingů) dle této smlouvy je poskytována
pro
podnikatelské účely Vydlužitele. Žádný z Dlužníků tak nemá právo požadovat zrušení Smlouvy podle § 1793
odst. 1 občanského zákoníku, ani se nemůže dovolat neplatnosti Smlouvy podle § 1796 občanského zákoníku. Každý z Dlužníků se navíc z důvodu
právní jistoty výslovně vzdává práva dle§ 1793 odst. 1 občanského zákoníku požadovat zrušení Smlouvy a navracení všeho do původního stavu
(Podle § 1793 odst. 1 občanského zákoníku platí, že zaváží-li se strany k vzájemnému plnění a je-li plnění jedné ze stran v hrubém
nepoměru
k tomu, co poskytla druhá strana, může zkrácená strana požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu).
15.9. Dlužníci se v plném rozsahu vzdávají práva na náhradu škodu vůči Zapůjčiteli vzniklé v důsledku porušení této Smlouvy či v souvislosti s tím, a
to vyjma škody způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.
15.10. Tato Smlouva se dle dohody smluvních stran řídí českým právem. Veškeré spory z této Smlouvy budou rozhodovány českými soudy dle
českých procesních předpisů.
15.11. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají podle své svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv pod nátlakem, v tísni ani za jinak
nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že textu uzavírané Smlouvy rozumí, že se s ním před podpisem této Smlouvy důkladně seznámily
a že tuto Smlouvu podepisují po zralé úvaze. Na důkaz souhlasu se všemi ustanoveními této Smlouvy připojují smluvní strany své vlastnoruční
podpisy
15.12. K veškerým jednáním ohledně Smlouvy a jejích změn, podepisování dodatků apod. je oprávněn Vydlužitel, a to s účinky i pro Spoludlužníka
č. 1 a Spoludlužníka č. 2, k čemuž ho Spoludlužníci výslovně zmocňují. Uzavřená Smlouva obsahující podpisy všech smluvních stran je Dlužníkům
bezprostředně po jejím podpisu zaslána na E-mailovou adresu Vydlužitele a zároveň je prostá kopie této Smlouvy Dlužníkům zaslána v listinné
podobě na adresu Vydlužitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 15.5. Dlužníci stvrzují, že Zapůjčitel, provedl jejich identifikaci a kontrolu ve smyslu
zákona 253/2008 Sb., v platném znění, a že poskytnuté peněžní prostředky budou použity pro potřeby podnikání Vydlužitele a budou spláceny z
vlastních zdrojů Dlužníků. Na výzvu Zapůjčitele jsou Dlužníci povinni tyto skutečnosti Zapůjčiteli písemně potvrdit i kdykoli po datu uzavření této
Smlouvy. V případě, že by došlo ke změně účelu použití poskytnutých peněžních prostředků nebo ke změně ve zdrojích, ze kterých budou tyto
peněžité prostředky spláceny, zavazují se Dlužníci Zapůjčitele o této skutečnosti neprodleně písemně informovat. Dlužníci zároveň
stvrzují, že poskytnutá zápůjčka nebude splácena z výnosů z trestné činnosti nebo prostředků z terorismu, a dále stvrzují, že
poskytnuté peněžní prostředky nepoužijí na legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Dlužníci stvrzují, že byli Zapůjčitelem
poučeni o všech právech a povinnostech, které pro smluvní strany této Smlouvy v souvislosti s jejím uzavřením plynou ze zákona č. 253/2008 Sb., v
platném znění.
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Každý z Dlužníků zejména potvrzuje, že byl Zapůjčitelem poučen o povinnosti Zapůjčitele oznámit podezřelý obchod, povinnosti Zapůjčitele provést
odklad příkazu klienta, jakož i o povinnosti Zapůjčitele, zaměstnanců Zapůjčitele, jakož i dalších osob uvedených v zákoně č. 253/2008 Sb., v platném
znění, zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se oznámení a šetření podezřelého obchodu a dalších skutečnostech uvedených v tomto
zákoně. Tato povinnost zachovávat mlčenlivost se vztahuje na všechny osoby, které se o těchto skutečnostech dozví (takto se tato povinnost
zachovávat mlčenlivost vztahuje i na Dlužníky). Dlužníci výslovně berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě existence podezřelého obchodu,
není Zapůjčitel podle uzavírané Smlouvy povinen poskytnout jakékoli plnění (zejména vyplatit sjednanou zápůjčku či revolving(y)).
15.6. Dlužníci na sebe přebírají nebezpečí změny okolností. Smluvní strany výslovně vylučuje aplikaci § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.
15.7. Dlužníci (fyzické osoby) prohlašují, že jsou plně svéprávní a že nenachází se ve stavu tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti.
15.8. Dlužníci prohlašují, že se před uzavřením této Smlouvy řádně seznámili s podmínkami zápůjčky poskytované Zapůjčitelem na základě této
Smlouvy a rovněž prohlašují, že se seznámili s podmínkami, za nichž nabízí poskytnutí obdobné zápůjčky jiné subjekty odlišné do Zapůjčitele.
Dlužníci prohlašují, že tyto podmínky vzájemně porovnali a podmínky zápůjčky poskytované na základě této Smlouvy neshledali pro něj
nevýhodnými či v rozporu s dobrými mravy, na základě této skutečnosti pak uzavřeli tuto Smlouvu. Dále Dlužníci prohlašují, že Smlouva byla
uzavřena z jejich iniciativy a zápůjčka byla poskytnuta na jejich žádost a v souladu s touto žádostí. Dlužníci dále prohlašují, že ke dni uzavření této
Smlouvy mají zabezpečený pravidelný příjem dostatečného množství peněžitých prostředků pro řádné a včasné plnění svých dluhů (povinností)
vyplývajících z této Smlouvy. Dlužníci svým podpisem stvrzují, že si jsou vědomi, jaká je sjednaná výše úroků za poskytovanou zápůjčku, s touto
výší úroků souhlasí a považují ji za přiměřenou.
Dlužníci berou na vědomí, že zápůjčka poskytovaná dle této Smlouvy je zápůjčkou od nebankovního subjektu, když cena za poskytnutí zápůjčky od
nebankovních subjektů je zpravidla vyšší, než u bank. Zápůjčka (včetně veškerých případných revolvingů) dle této smlouvy je poskytována
pro
podnikatelské účely Vydlužitele. Žádný z Dlužníků tak nemá právo požadovat zrušení Smlouvy podle § 1793
odst. 1 občanského zákoníku, ani se nemůže dovolat neplatnosti Smlouvy podle § 1796 občanského zákoníku. Každý z Dlužníků se navíc z důvodu
právní jistoty výslovně vzdává práva dle§ 1793 odst. 1 občanského zákoníku požadovat zrušení Smlouvy a navracení všeho do původního stavu
(Podle § 1793 odst. 1 občanského zákoníku platí, že zaváží-li se strany k vzájemnému plnění a je-li plnění jedné ze stran v hrubém
nepoměru
k tomu, co poskytla druhá strana, může zkrácená strana požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu).
15.9. Dlužníci se v plném rozsahu vzdávají práva na náhradu škodu vůči Zapůjčiteli vzniklé v důsledku porušení této Smlouvy či v souvislosti s tím,
a to vyjma škody způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.
15.10. Tato Smlouva se dle dohody smluvních stran řídí českým právem. Veškeré spory z této Smlouvy budou rozhodovány českými soudy dle
českých procesních předpisů.
15.11. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají podle své svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv pod nátlakem, v tísni ani za jinak
nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že textu uzavírané Smlouvy rozumí, že se s ním před podpisem této Smlouvy důkladně
seznámily a že tuto Smlouvu podepisují po zralé úvaze. Na důkaz souhlasu se všemi ustanoveními této Smlouvy připojují smluvní strany své
vlastnoruční podpisy
15.12.
K veškerým jednáním ohledně Smlouvy a jejích změn, podepisování dodatků apod. je oprávněn Vydlužitel, a to s účinky i pro
Spoludlužníka č. 1 a Spoludlužníka č. 2, k čemuž ho Spoludlužníci výslovně zmocňují.

V:

dne:

Vydlužitel1:

Vydlužitel2:

Podpis:

Podpis:

Jméno, příjmení:

Jméno, příjmení:

Elektronický souhlas:

Elektronický souhlas:

pouze u právnické osoby:

pouze u právnické osoby:

Obchodní firma:

Obchodní firma:

Funkce:

Funkce:

Spoludlužník č. 1:

Spoludlužník č. 2:

Podpis:

Podpis:

Jméno, příjmení:

Jméno, příjmení:

Elektronický souhlas:

Elektronický souhlas:

Zapůjčitel:
Podpis:

za PROFI CREDIT Czech, a.s.
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