
VZOROVÁ SMLOUVA O ZÁPŮJČCE 

 

uzavřená v souladu s ust. § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném 
znění, za současného dodržení podmínek zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v 
platném znění, a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

ČLÁNEK I. 

Společnost Creamfinance Czech, s.r.o., se sídlem: Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 
Praha 7, IČ: 24849707, (dále jen jako „Zapůjčitel“) a fyzická osoba (jméno, příjmení, trvalé 
bydliště rodné číslo) (dále jen jako „Klient“) výslovně prohlašují, že spolu uzavírají na základě 
žádosti Klienta tuto smlouvu o zápůjčce (dále jen “Smlouva”). 

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu, na základě které se Zapůjčitel zavazuje poskytnout 
Klientovi Zápůjčku (jak definována v Tabulce níže) výlučně za splnění podmínek dohodnutých 
ve Všeobecných Obchodních Podmínkách verze …. (dále jen “Všeobecné Obchodní 
Podmínky”), včetně příloh, Rozhodčí smlouvou a Zápisem z vysvětlení následků uzavření 
rozhodčí smlouvy tvořících nedílnou součást této Smlouvy ve formě bezúčelové zápůjčky či 
úvěru (dále jen také jako „Zápůjčka“) a Klient se zavazuje Zápůjčku spolu s příslušným 
Poplatkem za Zápůjčku (jak definován v Tabulce níže) a náklady za její poskytnutí do 
Termínu Splatnosti (jak definován v Tabulce níže) Zapůjčiteli vrátit na bankovní účet 
Zapůjčitele (identifkace účtů)dle individuálních podmínek uvedených níže v této tabulce 
(“Tabulka”) takto: 
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ČLÁNEK II. 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 



Strany ujednávají, že nedílnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné Obchodní Podmínky, 
včetně příloh, Rozhodčí smlouva a Zápis z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a 
Klient postupem zejména stanoveným ve Všeobecných Obchodních Podmínkách potvrdil, že 
se s nimi seznámil již před uzavřením této Smlouvy odesláním žádosti o Zápůjčku, když 
Klient vyslovil s nimi svůj výslovný souhlas, když k nim neučinil žádný protinávrh, když Klient 
zároveň potvrdil, že Všeobecnými Obchodními Podmínkami, včetně příloh, Rozhodčí 
smlouvou a Zápisem z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy se bude následně řídit 
i tato Smlouva, jež Klient stvrdil uzavřením této Smlouvy Klient tudíž výslovně prohlašuje, že 
je srozuměn se skutečností, že Zapůjčitel i Klient jsou vázáni nejen touto Smlouvou, ale mají 
rovněž práva a povinnosti obsažená ve Všeobecných Obchodních Podmínkách, včetně 
příloh, Rozhodčí smlouvě a Zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy. 

Klient zároveň uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že případné spory z této Smlouvy 
vzniklé budou řešeny rozhodcem za podmínek sjednaných ve Všeobecných Obchodních 
Podmínkách, Rozhodčí smlouvě a Zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, 
odsouhlasených Klientem. 

 
 
 

ČLÁNEK III. 

Smluvní sankce 
3.1 V případě, že celková Zápůjčka nebude uhrazena Klientem řádně a včas, je Zapůjčitel 
oprávněn požadovat po Klientovi Zápůjčku, Poplatek za Zápůjčku, veškeré další poplatky dle 
této Smlouvy či Všeobecných Obchodních odmínek, náklady spojené s vymáháním 
pohledávky Zapůjčitele, zejména Smluvní Pokutu a Sankční Poplatek a v případě soudního či 
rozhodčího řízení i náhradu nákladů tohoto řízení, když se zejména jedná o náklady na právní 
zastoupení dle zák. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif v planém znění. Náklady na vymáhání 
pohledávky soudní či mimosoudní cestou se rozumí i případné vlastní náklady Zapůjčitele 
nebo náklady Zapůjčitele na činnost inkasní společnosti nebo jiného zmocněnce, který 
zajišťuje vymáhání pohledávky Zápůjčitele. 

3.2. Zapůjčitel má v případě prodlení Klienta s platbou jakékoli splatné pohledávky Zapůjčitele 
nárok na úrok z prodlení, který se řídí příslušným nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném 
znění a počítá se za každý kalendářní den prodlení od data splatnosti celkové dlužné splátky 
do okamžiku úhrady celkové dlužné částky 

ČLÁNEK IV. 

Závěrečná ustanovení 
4.1 Klient výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a nabídek elektronickou poštou 
na jeho elektronickou adresu ze strany Zapůjčitele a se zpracováním, shromažďováním a 
nakládáním svých osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů v rozsahu a za účelem dle článku 7 Všeobecných Obchodních 
Podmínek a zároveň Klient prohlašuje, že je osobou starší 18 let, s trvalým pobytem na 
území České republiky, dosahující pravidelný měsíční příjem. 

4.2. Změny této dílčí Smlouvy mohou být prováděny pouze písemně, pokud není v této 
Smlouvě výslovně uvedeno jinak. 



4.4. Strany odpovídají za pravdivost a správnost údajů uvedených v této Smlouvě. Klient dále 
odpovídá za pravdivost a správnost údajů uvedených ve všech dokumentech poskytnutých 
Zapůjčiteli k posouzení schopnosti Klienta splácet Zápůjčku. 

4.5. Klient potvrzuje, že mu byly s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy 
poskytnuty informace a náležité vysvětlení ve smyslu §5 a §6 zákona č. 145/2010 Sb. o 
spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, v platném znění a ve smyslu §1810 a 
násl. a §1820 a násl. z.č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a zároveň 
Klient potvrzuje, že byl řádně Zapůjčitelem upozorněn a seznámen s možností odstoupení od 
Smlouvy, jakož i se způsobem uplatnění práva na odstoupení, dále s předmětem Smlouvy. 

Nedílnou	součást	této	Smlouvy	tvoří	následující	přílohy:	Všeobecné	obchodní	
podmínky,	 včetně	 příloh,	 Rozhodčí	 smlouva	 a	 Zápis	 z	 vysvětlení	 následků	
uzavření	rozhodčí	smlouvy 

  

  

  

..............................                                                   ...................................... 

Zapůjčitel                                                                        Klient 

 
 

 

[1] Veškeré předpoklady pro výpočet sazby RPSN vč. vzorce pro její výpočet s legendou jsou 
uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách Zápůjčitele  

 

	


