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Názorný příklad textu smlouvy o úvěru pro neúčelový nezajištěný splátkový spotřebitelský úvěr (zpracováno 
dne 1.7.2021). 

Smlouva o úvěru 

Tuto smlouvu, podle které Vám poskytujeme úvěr, a Vy se zavazujete jej řádně splatit, uzavíráme mezi: 

námi, úvěrující bankou: 

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45 24 47 82 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171 

Adresa pro doručování: Česká spořitelna, a.s., 

Telefonní číslo: 800 207 207 

a 

Vámi, úvěrovaným klientem: 

Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt 

Adresa bydliště, která je zároveň adresou pro doručování (pokud je odlišná od trvalého pobytu): 

Telefonní číslo: 

1 . ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Na čem jsme se dohodli? 

Na základě této smlouvy se zavazujeme poskytnout Vám úvěr. Vy se zavazujete poskytnutý úvěr splatit a zaplatit úroky 
z úvěru a další ceny. Bližší podmínky si sjednáváme v této smlouvě. Obecné podmínky najdete ve Všeobecných 
obchodních podmínkách České spořitelny, a.s., Soukromá klientela (dále také „všeobecné obchodní podmínky“), které 

jsme Vám poskytli a jsou také veřejně přístupné v kterékoli naší pobočce nebo na  www.csas.cz/vop. Ceny související s 
úvěrem najdete v aktuálním Ceníku České spořitelny, a.s., příslušném pro poskytovaný produkt a pro klientskou skupinu, 
do které jsme Vás zařadili, platném v den poskytnutí příslušné placené služby (dále také „ceník“). Všeobecné obchodní 

podmínky a ceník jsou součástí této smlouvy. 

Náš úvěrový vztah tvoří veškeré podmínky upravující smluvní vztahy mezi Vámi a námi v rámci poskytnutí úvěru, které 
jsou stanovené právními předpisy, touto smlouvou a dále všeobecnými obchodními podmínkami, ceníkem a případně 
také smlouvami a dokumenty k zajištění úvěru, jakož i dalšími souvisejícími ujednáními. 

1 .2 Jaké jsou základní podmínky Vašeho úvěru? 

(a) Poskytujeme Vám úvěr v celkové výši 
úvěrovém účtu č. /0800. 

Podmínky čerpání úvěru najdete v článku 2. 

(b) Úvěr nám splatíte nejpozději do . Výše Vaší měsíční splátky bude činit 

Bližší podmínky splácení úvěru najdete v článku 3. 

Kč (slovy: korun českých). Úvěr pro Vás vedeme na 

Kč. 

(c) Dohodli jsme si úrokovou sazbu ve výši % ročně. 

Bližší informace o úrokové sazbě a úrocích najdete v článku 4. 

(d) V době uzavření této smlouvy je Vaše RPSN %. 

Co je RPSN a podmínky pro její změnu najdete v článku 4. 

(e) Při řádném splácení Vašeho úvěru získáváte nárok na finanční odměnu ve formě odpuštění až 
posledních splátek. 

Bližší podmínky pro získání odměny najdete v článku 10. 

2 . ÚVĚR 

2.1 Jaký druh úvěru od nás získáváte a v jaké výši? 

Na základě této smlouvy a v rámci našeho produktu „Půjčka“ získáváte úvěr až do výše Kč (slovy: 
korun českých). Úvěr Vám poskytujeme jako neúčelový, nezajištěný spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení a splácený 
pravidelnými splátkami. 

2.2 Na co úvěr můžete použít? 

Použití úvěru je zcela na Vašem uvážení. Úvěr však nemůžete využít k podnikání ani financování služeb nebo činností, 
které jsou v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy. 
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  2 .3 Jak úvěr vedeme? 

Úvěr vedeme v českých korunách a jeho čerpání i splácení pro Vás spravujeme na úvěrovém účtu č. 

.4 Kdy a jak budete mít peníze k dispozici? 

Peníze z úvěru Vám převedeme bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy a splnění případných odkládacích 
podmínek nejpozději do na bankovní účet č. . Berete na vědomí, že podpisem této smlouvy nás 

/0800. 

2 

žádáte o čerpání úvěru za podmínek a způsobem sjednanými v této smlouvě a zároveň nám udělujete příkaz k čerpání. 
Po tomto termínu už nebude možné úvěr čerpat. Právo čerpat úvěr nebo jeho část zanikne i při úmrtí kteréhokoli 
účastníka této smlouvy. 

3 . SPLÁCENÍ ÚVĚRU 

3.1 Jaké splátky nám budete platit a kdy? 

Dohodli jsme se, že úvěr a úroky z úvěru nám budete splácet pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 
den každého kalendářního měsíce. První splátku zaplatíte . Při splnění všech předpokladů uvedených v 

článku 4.4 zaplatíte poslední splátku ve výši Kč dne (den konečné splatnosti úvěru). Celkem tedy zaplatíte 

Kč, vždy v 
. 

splátek. Při změně oproti uvedeným předpokladům se může změnit výše poslední splátky i počet splátek. 

Úroky z úvěru budeme připisovat k jistině úvěru, stanou se její součástí (budou tedy úročeny společně s jistinou) a 
budete je platit v rámci pravidelných splátek úvěru. Úroky z úvěru připíšeme k jistině úvěru vždy k poslednímu dni 
každého kalendářního měsíce, dále při doplacení úvěru a také v den, kdy uplatníme naše právo na okamžité splacení 
úvěru podle článku 8.2. 

Pokud termín splatnosti kterékoli splátky nebo jiné platby připadne na jiný než pracovní den, zaplatíte nám takovou 
platbu v následující pracovní den. 

3.2 Jakým způsobem budete splácet? 

Úvěr a Vaše další dluhy budete platit inkasem z Vámi určeného účtu, to znamená, že si příslušnou částku z takového 
účtu sami strhneme bez Vašeho dalšího příkazu a vyrozumění. Souhlasíte, že naše pohledávky z této smlouvy budeme 
inkasem strhávat z účtu č. (dále jen „splátkový účet“). Souhlasíte, že pokud splátkový účet nevedeme my, 

pravidelnou splátku úvěru si můžeme strhnout ze splátkového účtu v nejbližší pracovní den před datem její splatnosti tak, 
aby byla splátka včas zaplacena na úvěrový účet. 

3.3 K čemu použijeme Vaše jednotlivé platby? 

Pokud peníze na splátkovém účtu nebo z jiných Vašich zdrojů nestačí na úhradu našich splatných pohledávek z úvěru a 
pro případ, že zákon nestanoví jiné pořadí, jsme se dohodli, že naše pohledávky budou placeny v následujícím pořadí: 

(a) náhrada nákladů nám vzniklých v souvislosti s případným vymáháním našich pohledávek, 

(b) náhrada ostatních nákladů nám vzniklých v souvislosti s naším úvěrovým vztahem, 

(c) ceny související s úvěrem a smluvní pokuty (porušení peněžitého dluhu), 

(d) úroky z úvěru, 

(e) úroky z prodlení, 

(f) jistina úvěru v pořadí od splátky nejdříve splatné, 

(g) smluvní pokuty (porušení nepeněžité povinnosti), 

(h) ostatní pohledávky z úvěru. 

Pokud vůči Vám máme splatné pohledávky z více smluv o úvěru nebo z jiných bankovních obchodů, můžeme podle 
našeho uvážení stanovit vzájemné pořadí a výši úhrady pohledávek z těchto vztahů, pokud nám výslovně předem 
nesdělíte, který Váš dluh (z jaké smlouvy či obchodu) si poskytnutým plněním přejete uhradit přednostně.  

4 . ÚROKY Z ÚVĚRU A JINÉ NÁKLADY 

4.1 Jak budeme úvěr úročit? 

Dohodli jsme si pevnou úrokovou sazbu ve výši % ročně. Úrok počítáme denně ze skutečné výše nesplacené 
jistiny úvěru, a to ode dne, kdy budete úvěr poprvé čerpat, do dne, kdy úvěr zcela splatíte. Denní úrok stanovíme z roční 
úrokové sazby s předpokladem kalendářního roku trvajícího 360 dní. 

4.2 Jaké další ceny v souvislosti s úvěrem budete platit? 

Dohodli jsme se, že v souvislosti s úvěrem budete platit veškeré ceny podle ceníku, zejména: 

(a) cenu za vyřízení úvěru ve výši 
zda úvěr budete čerpat či nikoliv. 

Kč. Tuto cenu nám zaplatíte v den uzavření této smlouvy bez ohledu na to, 

V souvislosti s úvěrem budete platit rovněž ceny za vedení splátkového účtu, a to bance, která pro Vás účet vede, a 
ceny za případné další doplňkové služby, pokud si je sjednáte. 

4.3 Kdy můžeme jednostranně změnit výši cen? 

Pokud se změní ekonomické nebo obchodní podmínky na finančních trzích, máme právo jednostranně změnit ceny 
související s úvěrem, s výjimkou úrokové sazby. O takové změně Vás budeme informovat minimálně 2 měsíce předem. 
Od okamžiku účinnosti změny nám budete platit tyto ceny v nové výši. Pokud nebudete souhlasit se změnou cen, 
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  můžete tuto smlouvu bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět a celý vyčerpaný úvěr nám splatit. V tom případě je 
třeba doručit nám výpověď nejpozději do dne účinnosti takové změny. 

4.4 Co je RPSN a jak je vysoká? 

RPSN je roční procentní sazba nákladů na úvěr. Vaše RPSN je % a zahrnuli jsme do ní úroky z úvěru, cenu za 
vyřízení úvěru a cenu za správu úvěru ve výši podle této smlouvy. Při výpočtu RPSN jsme postupovali podle zákona o 
spotřebitelském úvěru a použili jsme pro něj následující předpoklady: 

(a) tuto smlouvu uzavřeme a Vy úvěr v plné výši vyčerpáte dne , 

(b) budete řádně a včas, ale ne předčasně, splácet úvěr a veškeré související náklady úvěru, 

(c) úroková sazba po dobu trvání úvěru je neměnná, 

(d) po dobu trvání této smlouvy se nezmění výše kterékoli ceny zahrnuté v RPSN. 

Pokud dojde ke změně oproti výše uvedeným předpokladům, výše RPSN se změní. O takové změně Vás nebudeme 
informovat. 

4 .5 Kolik zaplatíte celkem? 

Celková Vámi splatná částka, tj. součet výše poskytovaného úvěru a výše celkových nákladů úvěru při splnění všech 
výše uvedených předpokladů pro výpočet RPSN bude Kč (slovy: korun českých). 

5 . NĚKTERÉ DALŠÍ PODMÍNKY 

5.1 Jak zajistíte správné splácení úvěru? 

Ke splátkovému účtu pro nás zajistíte časově neomezený souhlas s inkasem minimálně 7 dnů před datem splatnosti 
Vaší první splátky úvěru. Pokud splátkový účet vedeme my, musíte být Vy (pokud je účastníkem této smlouvy více 
klientů, kterýkoliv z Vás) jeho majitelem nebo osobou s dispozičním právem k tomuto účtu a pro tento případ souhlasíte 
s tím, že Vám na základě této smlouvy souhlas s inkasem bez dalšího zřídíme my. Dále souhlasíte, že můžeme i bez 
Vašeho předchozího vyrozumění inkasovat všechny naše splatné pohledávky z této smlouvy inkasem ze splátkového 
účtu. Přesto zůstává Vaší povinností naše pohledávky řádně platit a ověřovat jejich zaplacení. 

5.2 Jak budete udržovat inkaso? 

Až do úplného splacení všech našich pohledávek z úvěru zajistíte, aby byl na splátkovém účtu udržován dostatečný 
disponibilní zůstatek a souhlas s inkasem nebyl omezen nebo předčasně zrušen. Pokud dojde ke zrušení splátkového 
účtu nebo ke změnám, které by znemožnily provedení inkasa, zajistíte zřízení souhlasu s inkasem v původním rozsahu k 
jinému účtu a neprodleně nám písemně oznámíte číslo tohoto nového účtu, abychom nadále mohli řádně inkasovat naše 
splatné pohledávky inkasem ze splátkového účtu. Taková změna nevyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě, s 
výjimkou případů, kdy jsou pohledávky z vkladů na splátkovém účtu zastaveny v náš prospěch. Ve vztahu k novému 
splátkovému účtu budete plnit stejné povinnosti jako ve vztahu k původnímu splátkovému účtu. 

Nemusíme přijmout úhradu jakéhokoli Vašeho dluhu z našeho úvěrového vztahu od jiné osoby než od Vás. 

6 . ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU 

6.1 Je potřeba nějak zajistit dluhy z této smlouvy? 

Žádné zajištění peněžitých dluhů z této smlouvy od Vás nepožadujeme. 

7 . POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU 

7.1 Sjednáváme pojištění k úvěru 

Na základě této smlouvy nesjednáváme pojištění. 

v případě sjednání doplňkové služby spočívající v pojištění schopnosti splácet úvěr se v tomto článku sjednají podmínky 
této služby - pojištění] 
[ 

8 . PŘÍPADY PORUŠENÍ SMLOUVY A SANKCE 

8.1 Co považujeme za porušení podmínek této smlouvy? 

Podmínky této smlouvy porušíte v kterémkoli z následujících případů: 

(a) dostanete se do prodlení se splacením 1 splátky úvěru po dobu delší než 3 měsíce nebo se dostanete do prodlení 
se splacením více než 2 splátek, 

(b) dostanete se do prodlení se splněním jakéhokoli svého peněžitého anebo nepeněžitého dluhu vůči nám nebo jinak 
porušíte některou svou povinnost vůči nám, a to i pokud jde o dluhy ze smluv o poskytnutí jiných bankovních služeb 
dohodnutých mezi Vámi a námi, a my máme přitom za to, že toto prodlení nebo porušení povinnosti může 
nepříznivě ovlivnit Vaši schopnost plnit závazky podle této smlouvy, 

(c) uvedete nepravdivé nebo neúplné údaje, které byly rozhodující pro poskytnutí úvěru, 

(d) bylo vůči Vám, resp. komukoli z Vás zahájeno soudní řízení, jehož předmětem je Váš úpadek nebo hrozící úpadek 
a způsob jeho řešení (insolvenční řízení). O porušení této smlouvy půjde od okamžiku zveřejnění vyhlášky o 
zahájení takového řízení v insolvenčním rejstříku. 

8.2 Jaké jsou důsledky porušení podmínek této smlouvy? 

Dohodli jsme se, že v každém jednotlivém případě porušení podle článku 8.1 můžeme uplatnit tato naše práva, a to i obě 
najednou: 
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  (a) omezíme nebo zastavíme další čerpání úvěru, pokud nebyl vyčerpán v plné výši, a 

(b) prohlásíme celý úvěr za splatný ve stanovené lhůtě. V tom případě nám jednorázově zaplatíte všechny Vaše dluhy 
z úvěru, a to za podmínek podle naší písemné výzvy. 

8.3 Jaké jsou důsledky porušení peněžitých povinností (dluhů)? 

Pokud splátku úvěru nebo jinou naši peněžitou pohledávku z této smlouvy nezaplatíte řádně a včas, budete kromě 
řádného úroku z úvěru platit navíc úrok z prodlení z nesplacené částky ve výši stanovené platnými právními předpisy, 
která ke dni podpisu této smlouvy odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o 8 
procentních bodů. Úroky z prodlení zaplatíte v pravidelných splátkách podle této smlouvy. Dále po Vás můžeme 
požadovat smluvní pokutu ve výši a za podmínek uvedených v ceníku, jakož i náhradu veškerých našich účelně 
vynaložených nákladů, které nám vznikly v souvislosti s tímto prodlením. 

Vaše dluhy po Vás můžeme poté vymáhat soudní cestou včetně následného nuceného výkonu rozhodnutí. To by mohlo 
znamenat postihnutí Vašeho majetku v exekuci. Náklady takových řízení hradíte Vy. Naši pohledávku z této smlouvy 
můžeme rovněž prodat jakékoli třetí osobě. Důsledkem prodlení bude také záznam o Vašem prodlení v úvěrovém 
registru, který může být v budoucnu překážkou pro poskytnutí nového úvěru u nás nebo jiné finanční instituce. 

9 . PRÁVA SPOTŘEBITELE 

9.1 Jak zjistíte rozpis předpokládaných splátek? 

Kdykoli na Vaši žádost od nás bezplatně dostanete výpis z úvěrového účtu v podobě tabulky umoření. 

9.2 Kdy a jak můžete od smlouvy odstoupit? 

Do 30 dnů od jejího uzavření můžete od této smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. K 
dodržení lhůty pro odstoupení stačí, když v jejím průběhu odešlete odstoupení poštou. Odstoupení nabývá účinků dnem, 
kdy nám bude doručeno v listinné formě nebo na jiném trvalém nosiči dat na adresu Česká spořitelna, a.s., Správa účtů 
a klientské dokumentace, Dobřenice 205, 503 25 Dobřenice. 

9.3 Jaké důsledky má odstoupení od smlouvy? 

Odstoupením se tato smlouva od počátku ruší a Vy nám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů od 
odeslání odstoupení, vrátíte vyčerpanou jistinu úvěru a částku úroků vyúčtovaných za období ode dne prvního čerpání 
úvěru do dne jeho vrácení. Pokud vyčerpáte úvěr v plné výši, bude částka úroku splatná za den Kč. Pokud od této 
smlouvy ve shora uvedené lhůtě neodstoupíte, bude náš smluvní vztah založený touto smlouvou pokračovat dále za 
podmínek stanovených v této smlouvě. 

9.4 Můžete úvěr splatit předčasně? 

Po Vašem předchozím písemném oznámení můžete úvěr kdykoli zcela nebo zčásti splatit. V tom případě nám v den 
provedení předčasné splátky zaplatíte náhradu našich nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které nám vznikly v 
přímé souvislosti s předčasným splacením. Výše náhrady je uvedena v ceníku. Pokud nám předčasnou splátku předem 
včas neoznámíte, máme právo se rozhodnout, zda ji rezervujeme jako předplatek Vašich budoucích pravidelných splátek 
nebo ji použijeme na předčasné splacení Vašeho úvěru. 

9.5 Jak se tato smlouva dá ukončit? 

Vy i my můžeme tuto smlouvu ukončit z důvodů a způsoby uvedenými v této smlouvě nebo v platných právních 
předpisech. V případě ukončení této smlouvy nám jednorázově zaplatíte všechny naše pohledávky vyplývající z této 
smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní. O splacení úvěru Vám na Vaši žádost vystavíme potvrzení. Dohodli jsme se, 
že se pro tuto smlouvu nepoužije ustanovení čl. 6.2 všeobecných obchodních podmínek upravující možnost 
ukončení smlouvy ve lhůtě 60 dnů. 

Pokud Vám oznámíme, že určujeme dodatečnou lhůtu k plnění nějaké povinnosti nebo dluhu podle této smlouvy s tím, 
že poté Vám lhůtu již neprodloužíme, neznamená to, že jsme marným uplynutím této lhůty odstoupili od této smlouvy. To 
samé platí i pro Vaše oznámení o prodloužení lhůty nám. 

9.6 Kdo nad námi vykonává zákonný dohled? 

Dohled nad dodržováním našich povinností při nabízení, poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů vykonává 
Česká národní banka. 

9.7 Kdo řeší případné spory? 

Pokud se domníváte, že jsme my nebo náš zástupce porušili své povinnosti při nabízení, poskytování nebo 
zprostředkování spotřebitelského úvěru, které stanoví platné právní předpisy nebo tato smlouva, uvítáme, když se s 
Vaším podnětem obrátíte na některou z našich poboček. Pokud nebudete s řešením v pobočce souhlasit, můžete se 
obrátit se žádostí o nezávazné prošetření na Ombudsmana Finanční skupiny České spořitelny, Olbrachtova 1929/62, 
140 00 Praha 4. K závaznému a nezávislému rozhodování těchto sporů mimosoudní cestou je příslušný Finanční arbitr 
České republiky (www.finarbitr.cz), soudní cestou pak příslušný obecný soud České republiky. 

1 0. BENEFITY SOUVISEJÍCÍ S ÚVĚREM 

10.1 Co získáte při řádném splácení úvěru? 

Dohodli jsme se, že při řádném splácení úvěru podle této smlouvy získáváte nárok na finanční odměnu ve formě 
odpuštění několika posledních splátek. Při splnění všech předpokladů uvedených v článku 4.4 a splnění níže uvedených 
podmínek pro získání této odměny bude činit počet odpuštěných splátek . Pokud dojde ke změně oproti výše 
uvedeným předpokladům, tento počet se odpovídajícím způsobem změní. Bližší podmínky pro získání této odměny ve 
formě odpuštění splátek sjednáváme níže v tomto článku. 
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  10.2 Kdy Vám odpustíme splátky? 

Dohodli jsme se, že Vám odpustíme všechny splátky úvěru, jejichž splatnost nastane po datu , pokud k tomuto 
datu splníte podmínky pro získání odměny ve formě odpuštění splátek uvedené v článku 10.3. V důsledku odpuštění 
splátek zanikne náš nárok na zaplacení výše uvedených splátek a úvěr bude považován za splacený (s výjimkou 
případných neuhrazených jiných dluhů z této smlouvy). 

O splnění podmínek pro získání odměny a odpuštění splátek Vás budeme informovat. 

10.3 Jaké jsou podmínky pro odpuštění splátek? 

Dohodli jsme se, že nárok na získání odměny ve formě odpuštění splátek podle tohoto článku Vám zaniká v okamžiku, 
kdy se dostanete alespoň třikrát do prodlení se splacením splátky úvěru, které bude delší než 5 kalendářních dní nebo 
se alespoň jednou dostanete do prodlení se splacením splátky úvěru, které bude delší než 30 kalendářních dní. 

Pokud se nedohodneme jinak, zanikne Vám nárok na získání odměny ve formě odpuštění splátek podle tohoto článku 
rovněž v případě, že se dohodneme na změně výše splátek úvěru (snížení či zvýšení) nebo odkladu splátek. 

Pro vyloučení pochybností jsme se dohodli, že nárok na získání odměny ve formě odpuštění splátek podle tohoto článku 
Vám nevznikne v případě prohlášení úvěru za okamžitě splatný podle článku 8.2. 

10.4 Jak budeme postupovat v případě nedočerpání úvěru nebo předčasné splátky úvěru? 

Dohodli jsme se, že nedočerpání úvěru ani zaplacení předčasné splátky úvěru nemá za následek zánik nároku na 
odměnu ve formě odpuštění splátek, není-li dále stanoveno jinak. 

Pokud v důsledku nedočerpání úvěru nebo zaplacené předčasné splátky úvěru dojde ke zkrácení splatnosti úvěru tak, 
že úvěr bude splatný přede dnem uvedeným v článku 10.2, nárok na získání odměny ve formě odpuštění splátek vůbec 
nevznikne. 

Pokud v důsledku nedočerpání úvěru nebo zaplacené předčasné splátky úvěru dojde ke zkrácení splatnosti úvěru, ale 
úvěr bude splatný po dni uvedeném v článku 10.2, nárok na získání odměny ve formě odpuštění splátek se uplatní v 
omezeném rozsahu, tj. v rozsahu splátek, které Vám zbývá zaplatit po tomto dni. 

[Tento článek 10 se použije v závislosti na aktuální nabídce benefitů souvisejících s úvěry a v případě sjednání tohoto 
benefitu bude smlouva o úvěru obsahovat i zvýhodněné parametry úvěru.] 

1 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Kdy nabývá tato smlouva účinnosti a jak dlouho bude trvat náš úvěrový vztah? 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu všemi smluvními stranami. Tuto smlouvu 
uzavíráme na dobu určitou, a to do dne úplného splacení úvěru a všech souvisejících dluhů. Při splnění všech 
předpokladů uvedených v článku 4.4 bude náš úvěrový vztah trvat 

1.2 Kolik stejnopisů této smlouvy existuje? 

Tuto smlouvu uzavíráme v takovém počtu stejnopisů, aby každý z účastníků této smlouvy obdržel alespoň 1 vyhotovení. 

1.3 Jak se dá tato smlouva změnit? 

měsíců. 

1 

1 

Tuto smlouvu lze měnit jen na základě naší společné dohody v podobě písemného dodatku. Tuto smlouvu máme právo 
jednostranně měnit jen v případech uvedených v článku 4.3. 

1 1.4 Jak můžete započítávat Vaše pohledávky? 

Vaše pohledávky můžete proti našim pohledávkám započítat pouze na základě dohody s námi. 

1.5 Můžete postoupit pohledávky z této smlouvy? 1 

Pokud Vám k tomu dáme náš předchozí písemný souhlas, můžete zastavit Vaše pohledávky nebo Vaše pohledávky 
postoupit a převést práva z našeho úvěrového vztahu na další osoby, ale pouze společně se všemi Vašimi dluhy a 
povinnostmi, které s Vašimi pohledávkami souvisí, a za dalších podmínek, které Vám předem sdělíme. 

11.6 Můžeme postoupit pohledávky z této smlouvy? 

Naše pohledávky a práva vůči Vám z našeho úvěrového vztahu můžeme kdykoli postoupit nebo jinak převést na 
kteroukoli třetí osobu nebo je zastavit i bez Vašeho souhlasu. 

11.7 Co musí splňovat dokumenty, které nám předkládáte? 

Pokud nám budete v rámci plnění svých povinností předkládat jakékoli dokumenty, tyto musí svým obsahem, formou a 
rozsahem odpovídat našim požadavkům a podmínkám uvedeným v této smlouvě. 

11.8 Jak si budeme doručovat písemnosti? 

Veškerá oznámení a dokumenty související s touto smlouvou si budeme vzájemně zasílat na doručovací adresy 
uvedené v záhlaví této smlouvy nebo na adresy, které si později vzájemně oznámíme. Pro zaslání případného 
odstoupení od této smlouvy platí adresa uvedená v článku 9.2. 

11.9 Vaše závěrečné prohlášení 

Potvrzuji, že jste mě upozornili na to, že článek 1 této smlouvy obsahuje doložku odkazující na vaše všeobecné 
obchodní podmínky a ceník, které jsou součástí našeho úvěrového vztahu. Uvědomuji si, že náš úvěrový vztah a naše 
vzájemná práva a povinnosti související s úvěrem se řídí nejen touto smlouvou, ale i všeobecnými obchodními 
podmínkami a ceníkem. Potvrzuji, že jste mě seznámili se zněním všech výše uvedených dokumentů, že rozumím 
právům a povinnostem tam obsaženým, že s nimi souhlasím a zavazuji se dodržovat své povinnosti podle těchto 
dokumentů. 
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