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Smluvní strany 
 

SPOLEČNOST 

Název: Home Credit a.s. 

Identifikační číslo (IČO): 26978636 

Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl B, vl. 4401 

Adresa sídla Společnosti 
a adresa pro doručování 

Nové sady 996/25 
602 00  Brno 

Telefon: 800 300 390 (volání ZDARMA) 

E-mail: info@japonskapujcka.cz 

Hlavní předmět podnikání: poskytování spotřebitelských 
úvěrů, poskytování úvěrů a zápůj-
ček 

Zastoupená Davidem Bystrzyckim, 
předsedou představenstva 

 
a 
  

KLIENT 

Jméno a příjmení:  

Rodné číslo (RČ):  

Klientské identifikační číslo:  

Adresa trvalého pobytu:  

Adresa pro doručování:  

První průkaz totožnosti:  

Číslo prvního průkazu totožnosti:  

Druhý doklad totožnosti:  

Číslo druhého dokladu totožnosti:  

Mobilní telefon:  

E-mail:  

Zdroj příjmu:  

Čistý měsíční příjem:  

Měsíční výdaje:  

 
uzavřeli dne 15.10.2015, 12:00 tuto Úvěrovou smlouvu. 
 

Úvěrová smlouva 
 
Hlava 1. Úvodní ustanovení 
 
Klient podpisem této Úvěrové smlouvy výslovně žádá, aby mu Společ-
nost poskytla finanční prostředky na základě této Úvěrové smlouvy 
(dále jen „úvěr“) již i během lhůty pro odstoupení Klienta od Úvěrové 
smlouvy, nikoli tedy teprve až po jejím uplynutí.  
 
Klient podpisem této Úvěrové smlouvy čestně prohlašuje, že bankovní 
účet, který uvedl v souvislosti s žádostí o úvěr dle této Úvěrové 
smlouvy a který je specifikován dále v této Úvěrové smlouvě, je veden 
na jeho jméno. Klient tedy potvrzuje, že je majitelem tohoto účtu (dále 
jen „bankovní účet Klienta“).   
 

Hlava 2. Úvěr 
 

PARAMETRY A PODMÍNKY ÚVĚRU 

Druh úvěru: hotovostní bezúčelový úvěr 

Výše úvěru:  

Poplatek za poskytnutí úvěru:  

Ověřovací poplatek:  

Čísla účtů pro úhradu ověřovacího 
poplatku a veškerých dalších 
plateb ze strany Klienta: 

Česká spořitelna 
5494732 / 0800 
  
ČSOB / Era 
258704056 / 0300 
 
GE Money Bank 
209558419 / 0600 
  
Komerční banka 
107-4186940217 / 0100 
  
Raiffeisenbank 
5170011864 / 5500 
  
UniCredit Bank 
2108555154 / 2700 
 

Variabilní symbol pro platby:  

Splatnost úvěru:  

Celková výše splátky:  

Celková částka splatná Klientem 
(nezahrnuje úhradu za doplňkové 
služby): 

 

Roční úroková sazba:  

Roční procentní sazba nákladů:  

Způsob poskytnutí úvěru:  

Minimální platba pro případ pro-
dloužení doby splatnosti úvěru: 

 

Poplatek za prodloužení doby 
splatnosti úvěru: 

 

Doplňková služba Expres výplata:  

Poplatek za doplňkovou službu 
Expres výplata: 

 

Doplňková služba SMS servis:  

Poplatek za doplňkovou službu 
SMS servis: 

 

Poplatek za Online platbu, pokud 
Klient tuto možnost využije 

 

Smluvní pokuta pro případ nedo-
držení termínu splatnosti úvěru 
(nedošlo-li k prodloužení doby 
jeho splatnosti): 

 

 
Úvěr je Klientovi poskytován jako bezúročný. Poskytnutý úvěr se Klient 
zavazuje Společnosti vrátit a zaplatit Společnosti poplatek za poskytnu-
tí úvěru, a to do 30 dnů od poskytnutí úvěru, přičemž dnem poskytnutí 
úvěru se pro tento účel rozumí den, kdy bude úvěr odeslán na bankov-
ní účet Klienta. Klient se zavazuje zaplatit Společnosti poplatek za 
poskytnutí úvěru v době splatnosti celého úvěru, případně v termínu 
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odložené splatnosti úvěru, pokud Klient využije prodloužení doby splat-
nosti úvěru (jak bude popsáno dále); pokud Klient tuto možnost pro-
dloužení doby splatnosti úvěru využije opakovaně, je poplatek za 
poskytnutí úvěru splatný v den splatnosti úvěru dle posledního pro-
dloužení.  
 
Klient a Společnost se dohodli, že veškeré platby mezi nimi, a to 
zejména poskytnutí úvěru dle této Úvěrové smlouvy a platby Klienta 
Společnosti v souvislosti s úvěrem dle této Úvěrové smlouvy, budou 
realizovány prostřednictvím bankovního účtu Klienta. Klient bere na 
vědomí, že je jeho povinností hradit své závazky z této Úvěrové 
smlouvy výhradně prostřednictvím bankovního účtu Klienta a nikoliv 
jiným způsobem. V případě, že Klient tuto svou povinnost poruší, je 
Společnost oprávněna požadovat, aby bezodkladně doplnil informace, 
a to zejména předložením kopie dokladu potvrzujícího existenci ban-
kovního účtu Klienta, kopie průkazu totožnosti Klienta a kopie minimál-
ně jednoho dalšího dokladu jeho totožnosti. Pokud Klient Společnosti 
dodatečně požadované informace nedoloží ve lhůtě jednoho týdne od 
výzvy Společnosti (zaslané na e-mail Klienta), je Společnost oprávněna 
požadovat, aby Klient okamžitě a jednorázově splatil Společnosti veš-
keré své závazky, které vůči Společnosti má, a to i závazky do té doby 
nesplatné.  
 
Hlava 3. Způsob poskytnutí úvěru 
 
Úvěr je Klientovi poskytován převodem na bankovní účet Klienta. 
Pokud je Klient povinen uhradit tzv. ověřovací poplatek (viz dále), platí 
v souvislosti s poskytnutím úvěru tato práva a povinnosti smluvních 
stran:  

 Společnost odešle úvěr na bankovní účet Klienta, avšak 
pouze za podmínky, že na kterýkoliv z bankovních účtů uve-
dených v Hlavě 2. této Úvěrové smlouvy Klient z bankovního 
účtu Klienta uhradí tzv. „ověřovací poplatek“ ve výši uve-
dené v Hlavě 2. této Úvěrové smlouvy; 

 jakýkoli jiný způsob úhrady ověřovacího poplatku, tedy např. 
z jiného než bankovního účtu Klienta či vložením hotovosti 
na účet Společnosti, není přípustný; 

 ověřovací poplatek je Klient povinen uhradit vždy, když se 
Společností uzavírá první Úvěrovou smlouvu a dále vždy, 
když se Společností uzavírá první Úvěrovou smlouvu ve výši 
od 5.000 Kč včetně; 

 ověřovací poplatek musí Klient zaslat Společnosti do 30 dnů 
od uzavření této Úvěrové smlouvy, kdy Společnost může 
v této lhůtě Klienta na nutnost zaslání ověřovacího poplatku i 
opakovaně upozornit;  

 po marném uplynutí 30 dnů, respektive v případě, kdy ověřo-
vací poplatek bude uhrazen jakýmkoli jiným způsobem než z 
bankovního účtu Klienta, smluvní vztah na základě této Úvě-
rové smlouvy bez dalšího zaniká, o čemž bude Klient Spo-
lečností informován (např. e-mailem).  

 
Hlava 4. Podmínky splácení úvěru 
 
Úvěr je Klient povinen vrátit Společnosti na kterýkoliv z bankovních 
účtů uvedených v Hlavě 2. této Úvěrové smlouvy. Pro identifikaci platby 
Klient u každé provedené platby uvede jako variabilní symbol své 
rodné číslo, přičemž v případě, že se tak nestane, dostane se Klient do 
prodlení s placením svých závazků. 
 
Klient je oprávněn vrátit úvěr Společnosti rovněž prostřednictvím online 
platby, a to za předpokladu, že je v danou chvíli, tedy v okamžiku 
realizace platby, tato možnost dostupná. Za online platbu je pro účely 
této Úvěrové smlouvy považována platba, která je dostupná v Klientské 
sekci (dále jen „Online platba“). Zvolením Online platby je Klient pře-
směrován na elektronické platební rozhraní banky, ve které je veden 
bankovní účet Klienta. V elektronickém platebním rozhraní banky Klient 
odsouhlasí veškeré náležitosti platby, na základě kterých je poté pro-
veden převod finančních prostředků. Za využití Online platby je Klien-
tovi účtován poplatek ve výši uvedené v Hlavě 2. této Úvěrové 
smlouvy, přičemž převáděná finanční částka je o výši tohoto poplatku 

navýšena, tedy k úhradě uvedeného poplatku dochází současně s 
realizací převodu finančních prostředků. 
 
Smluvní strany se dohodly tak, že platby zaplacené Klientem na jeho 
závazky z této Úvěrové smlouvy se započítávají v tomto pořadí: 
na poplatek za Online platbu, na úhradu úvěru, na poplatek za poskyt-
nutí úvěru, na poplatek za prodloužení doby splatnosti úvěru, na popla-
tek za službu Expres výplata, na poplatek za službu SMS servis, na 
smluvní pokutu a na jiné závazky Klienta vůči Společnosti, pokud 
nebude stanoveno jinak. 
 
Pokud dojde k tomu, že dohodnutý den splatnosti úvěru či den pro-
dloužené splatnosti úvěru připadne na sobotu, neděli či svátek, posou-
vá se splatnost úvěru na bezprostředně následující pracovní den. 
V den splatnosti úvěru musí být vracený úvěr již připsán na příslušný 
bankovní účet. 
 
 
Hlava 5. Prodloužení doby splatnosti úvěru, smluvní sankce 
 
Splatnost úvěru si Klient může prodloužit o 30 dnů. Prodloužení splat-
nosti probíhá tak, že Klient nejpozději v den splatnosti úvěru zaplatí 
alespoň tzv. minimální platbu, jejíž výše je uvedena v Hlavě 2. této 
Úvěrové smlouvy (dále jen „Minimální platba“). Zaplacením Minimální 
platby Klient vyjadřuje svůj zájem o prodloužení doby splatnosti úvěru, 
aniž by o toto prodloužení musel Společnost výslovně žádat. Za pro-
dloužení doby splatnosti úvěru je Klient povinen uhradit Společnosti 
poplatek ve výši uvedené v Hlavě 2. této Úvěrové smlouvy. Tento 
poplatek za prodloužení splatnosti úvěru není součástí Minimální platby 
a je splatný v den prodloužené splatnosti úvěru spolu s ostatními zá-
vazky z této Úvěrové smlouvy. Prodloužit dobu splatnosti úvěru úhra-
dou Minimální platby může Klient i opakovaně, přičemž za každé jed-
notlivé prodloužení je povinen zaplatit Společnosti poplatek. Všechny 
poplatky za prodloužení splatnosti úvěru jsou v případě opakovaného 
prodlužování splatnosti úvěru splatné v den splatnosti celého úvěru dle 
posledního prodloužení. 
 
Pokud Klient nezaplatí úvěr ve stanovené době splatnosti ani si splat-
nost úvěru neprodlouží dle předchozího článku této Úvěrové smlouvy, 
je povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Hlavě 
2. této Úvěrové smlouvy. Společnost zároveň poskytne Klientovi doda-
tečnou lhůtu 15 dnů k zaplacení úvěru včetně smluvní pokuty. V této 
dodatečně poskytnuté lhůtě 15 dnů je Klient povinen zaplatit celý úvěr 
včetně smluvní pokuty a všech poplatků specifikovaných v této Úvěro-
vé smlouvě. Této povinnosti se Klient může vyhnout pouze tím, že 
Společnosti v dodatečně poskytnuté lhůtě 15 dnů zaplatí Minimální 
platbu. Pokud tak Klient učiní, prodlužuje se splatnost úvěru o 30 dnů 
od uplynutí dodatečně poskytnuté lhůty 15 dnů a režim splatnosti úvěru 
je následně stejný jako v případě popsaném v předchozím článku této 
Úvěrové smlouvy, včetně povinnosti Klienta zaplatit Společnosti popla-
tek za prodloužení doby splatnosti úvěru. 
 
Pokud Klient nesplní svou povinnost uhradit celý úvěr včetně všech 
splatných poplatků a smluvních pokut v dodatečně poskytnuté lhůtě 15 
dnů ani v této lhůtě nezaplatí Minimální platbu a neprodlouží tím splat-
nost úvěru (viz předchozí článek této Úvěrové smlouvy), je Klient 
v takovém případě povinen zaplatit Společnosti druhou smluvní pokutu 
ve stejné výši a se stejnými důsledky uvedenými v předchozím článku 
této Úvěrové smlouvy. Ze stejných důvodů, stejným způsobem, ve 
stejné výši a se stejnými důsledky je pak Klient povinen zaplatit Spo-
lečnosti ještě i třetí bezprostředně po sobě následující smluvní pokutu. 
 
Pokud Klientovi vznikne celkem třikrát v bezprostředně navazujících 45 
dnech povinnost uhradit Společnosti smluvní pokutu a Klient žádnou 
z těchto smluvních pokut neuhradí ani si neprodlouží splatnost úvěru 
postupem popsaným v předchozích článcích této Úvěrové smlouvy, je 
Společnost oprávněna požadovat po Klientovi jednorázovou úhradu 
všech jeho závazků z této Úvěrové smlouvy. Společnost zašle Klientovi 
vyúčtování všech jeho závazků vůči Společnosti formou SMS zprávy, 
e-mailem, či případně dle úvahy Společnosti v listinné formě. Klient je 
povinen v takovém případě uhradit Společnosti jednorázově celý úvěr 
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včetně všech splatných smluvních pokut a poplatků specifikovaných 
v této Úvěrové smlouvě ve lhůtě 10 dnů od uplynutí posledního termínu 
splatnosti úvěru dle předchozích článků této Úvěrové smlouvy. 
 
Na účtování smluvní pokuty nemá vliv, zda Klient zavinil či nezavinil 
porušení své smluvní povinnosti vůči Společnosti. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok Společnosti na zaplacení případné škody, na 
jejíž náhradu má Společnost nárok v plné výši vedle smluvní pokuty. 
 
Za škodu, která Společnosti vznikla a jíž je Klient povinen Společnosti 
nahradit, jsou považovány rovněž náklady, které Společnost vynaložila 
na vymáhání dlužných částek po Klientovi vyplývajících či souvisejících 
s touto Úvěrovou smlouvou, a to i prostřednictvím třetích osob. Společ-
nost je oprávněna stanovit výši nákladů vynaložených v souvislosti 
s vymáháním dlužných částek po Klientovi i paušálně (např. 
v sazebníku).  
 
Společnost je oprávněna požadovat po Klientovi zaplacení úroku 
z prodlení v zákonné výši. Úroková sazba je přitom stanovena 
v souladu s aktuálně platným nařízením vlády, přičemž více informací 
lze získat na internetových stránkách www.cnb.cz. 
 
Společnost má právo prominout Klientovi smluvní pokutu nebo její část, 
zejména pokud Klient prokáže ochotu uhradit své závazky. 
 
Hlava 6. Expres výplata úvěru 
 
Službu v podobě expresní výplaty úvěru (dále jen „Expres výplata“) 
může Klient využít v případě, že mu ji Společnost nabídla v procesu 
sjednávání této Úvěrové smlouvy. Služba Expres výplata spočívá 
v tom, že úvěr na základě této Úvěrové smlouvy bude připsán na 
bankovní účet Klienta do 10 minut od okamžiku  

 odeslání ověřovacího poplatku, specifikovaného v Hlavě 3. 
této Úvěrové smlouvy, z bankovního účtu Klienta – 
v případě, že je Klient povinen ověřovací poplatek uhradit, 

 schválení žádosti Klienta o poskytnutí úvěru Společností – 
v případě, že Klient není povinen ověřovací poplatek uhradit. 

 
Za službu Expres výplata je Klient povinen uhradit Společnosti poplatek 
ve výši uvedené v Hlavě 2. této Úvěrové smlouvy. Nebude-li však 
sjednaná služba Expres výplata Společností Klientovi řádně poskytnu-
ta, tedy nebude-li úvěr připsán na bankovní účet Klienta do doby speci-
fikované v předchozím článku této Úvěrové smlouvy, nebude Klientovi 
sjednaný poplatek za službu Expres výplata Společností účtován. O 
tom, zda byla Klientovi služba Expres výplata řádně poskytnuta či 
nikoli, rozhodne Společnost na základě reklamace Klienta učiněné 
prostřednictvím e-mailu, uskutečněním příslušného úkonu v Klientské 
sekci či v listinné formě. K reklamaci je Klient povinen připojit doklady 
prokazující jeho tvrzení, tedy např. printscreen ze svého internetového 
či mobilního bankovnictví, printscreen z okamžiku schválení žádosti o 
poskytnutí úvěru, kopie (scan) listinného výpisu z účtu, z nichž je zřej-
mé, že doba mezi odesláním ověřovacího poplatku, respektive schvá-
lením žádosti o poskytnutí úvěru a připsáním úvěru na bankovní účet 
Klienta je delší než doba stanovená v předchozím článku této Úvěrové 
smlouvy. O vyřízení reklamace a o případném neúčtování poplatku za 
službu Expres výplata bude Klient vyrozuměn prostřednictvím e-mailu 
či v listinné formě.       
 
Hlava 7. SMS servis 
 
Službu v podobě SMS servisu (dále jen „SMS servis“) může Klient 
využít v případě, že mu ji Společnost nabídla v procesu sjednávání této 
Úvěrové smlouvy. Služba SMS servis spočívá v tom, že Společnost 
bude Klienta prostřednictvím SMS zpráv zasílaných na číslo jeho 
mobilního telefonu, které Klient Společnosti sdělil či potvrdil při sjedná-
vání této Úvěrové smlouvy, respektive které Společnosti řádně sdělil 
v době trvání platnosti této Úvěrové smlouvy, informovat o významných 
skutečnostech týkajících se této Úvěrové smlouvy a jejího plnění 
smluvními stranami. Jedná se přitom zejména o tyto skutečnosti: ode-
slání úvěru na bankovní účet Klienta, blížící se termín splatnosti úvěru, 
přijetí platby od Klienta.  

 
Za službu SMS servis je Klient povinen uhradit Společnosti poplatek ve 
výši uvedené v Hlavě 2. této Úvěrové smlouvy. Nebude-li však v době 
trvání platnosti této Úvěrové smlouvy Klientovi z jakéhokoli důvodu 
zaslána ani jedna SMS zpráva zahrnutá do služby SMS servis, nebude 
Klientovi sjednaný poplatek za službu SMS servis Společností účtován. 
O tom, že poplatek za službu SMS servis nebude Klientovi účtován, 
bude Klient vyrozuměn prostřednictvím e-mailu či v listinné formě.       
 
Hlava 8. Řešení sporů 
 
Veškeré spory vzniklé z této Úvěrové smlouvy nebo v souvislosti s ní 
budou rozhodovány před věcně a místně příslušným soudem. Přísluš-
nost soudu se řídí zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
V případě, že úvěr poskytovaný na základě této Úvěrové smlouvy je 
tzv. spotřebitelským úvěrem dle příslušného právního předpisu, může 
se Klient ve věci řešení sporů z této Úvěrové smlouvy obrátit na fi-
nančního arbitra, IČO: 72546522, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1.  
 
Hlava 9. Odstoupení od Úvěrové smlouvy 
 
Klient může bez uvedení důvodu odstoupit od této Úvěrové smlouvy ve 
lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Odstoupení je třeba provést uskuteč-
něním příslušného úkonu v Klientské sekci či v listinné formě zasláním 
na adresu Společnosti uvedenou v záhlaví této Úvěrové smlouvy, 
případně na jinou adresu sdělenou Společností Klientovi. V případě, že 
Klient svého práva na odstoupení od této Úvěrové smlouvy nevyužije, 
budou mezi ním a Společností nadále v plném rozsahu platit dohodnu-
tá práva a povinnosti z ní vyplývající. 
 
Lhůta pro odstoupení se považuje za dodrženou, pokud Klient usku-
teční příslušný úkon, respektive odešle odstoupení nejpozději 
v poslední den lhůty. Poskytnutý úvěr je Klient v případě odstoupení od 
této Úvěrové smlouvy povinen Společnosti vrátit bez zbytečného od-
kladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení. 
 
Pokud není v této Úvěrové smlouvě uvedeno jinak, nedotýká se od-
stoupení od této Úvěrové smlouvy nároku na zaplacení poplatků a 
smluvních pokut z ní vyplývajících. 
 
Hlava 10. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
Společnost je povinna poskytnout Klientovi na základě jeho žádosti 
uskutečněné kdykoli v době trvání platnosti této Úvěrové smlouvy výpis 
z účtu v podobě tabulky umoření, která bude obsahovat zejména in-
formace o dlužných platbách, lhůtách a podmínkách, které se 
k platbám vztahují, jakož i přehled položek, ze kterých jsou platby 
složeny, a veškeré dodatečné náklady a poplatky. 
  
Společnost má právo kdykoli postoupit pohledávky vyplývající z této 
Úvěrové smlouvy či s ní související třetí osobě s tím, že může na zá-
kladě dohody s novým věřitelem vykonávat správu postoupených 
pohledávek. Klient souhlasí s tím, že v takovém případě může Společ-
nost využívat údaje související s výkonem správy, údaje o postoupe-
ných pohledávkách pro plnění svých ostatních povinností z této Úvěro-
vé smlouvy a pro účely uvedené v Hlavě 6. Rámcové smlouvy, včetně 
oslovování s nabídkou dalších služeb.  
 
Tuto Úvěrovou smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Český 
jazyk bude také jediným jazykem, v němž bude Společnost s Klientem 
jednat a v němž budou vedeny veškeré smluvní dokumenty týkající se 
této Úvěrové smlouvy. Žádná ze smluvních stran není oprávněna za 
trvání smluvního vztahu na základě této Úvěrové smlouvy jednostranně 
změnit způsob komunikace specifikovaný v této Úvěrové smlouvě nebo 
v Rámcové smlouvě.  
 
Podmínky a postup pro uplatnění stížností, reklamací a ostatních 
podání klientů jsou uvedeny v reklamačním řádu, který je přístupný na 
Internetových stránkách a v provozních prostorách Společnosti. 
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Právní vztah mezi Klientem a Společností se řídí právním řádem České 
republiky, přičemž právní řád České republiky zároveň představoval 
základ pro vytvoření vztahů mezi Klientem a Společností před uzavře-
ním této Úvěrové smlouvy.   
 
Za výkon dohledu, respektive státního dozoru nad činností Společnosti 
odpovídá Česká obchodní inspekce, IČO: 00020869, se sídlem Ště-
pánská 567/15, 120 00 Praha 2. 
 
Klient podpisem této Úvěrové smlouvy čestně prohlašuje, že není 
politicky exponovanou osobou.  
 
V Brně dne 15.10.2015, 12:00. 
 
 
Podpis Klienta 
 
Podpis byl uskutečněn elektronicky prostřednictvím prostředků komu-
nikace na dálku -  sítě internet – na Internetových stránkách. 
 
Poslední Podpisový SMS kód byl odeslán na telefonní číslo Klienta 
15.10.2015, 12:00. 
 
Podpis byl uskutečněn z IP adresy 123456789 dne 15.10.2015, 12:00. 
 

123456789 

____________________ 
Jméno Příjmení 
Klient 
 
 
Podpis Společnosti 
 
 
____________________ 
David Bystrzycki 
předseda představenstva 


