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Smluvní strany 
 

Obchodní firma:  ………………………… 
sídlo:    ………………………… 
IČ:    ………………………… 
Zapsána v:   ………………………… 
Kontaktní adresa   ………………………… 
(pro doručování)   
zastoupená:   ………………………… 
bankovní spojení:  ………………………… 
 
(dále jen „Věřitel“)na straně jedné 
 
a 
 
Jméno a příjmení:  ………………………… 
Trvale bytem:   ………………………… 
Adresa pro doručování:  ………………………… 
Emailová adresa:   ………………………… 
Telefonní číslo   ………………………… 
Datum narození:   ………………………… 
Bankovní spojení:   ………………………… 

 
 (dále jen „Klient")na straně druhé 

 
uzavřely v souladu se Zákonem č. 145/2010 Sb. - o spotřebitelském úvěru, následující 

 
Smlouvu o půjčce 

 
Preambule 

1. Věřitel poskytuje finanční služby spočívající v poskytování půjček (spotřebitelských úvěrů).  
2. Práva a povinnosti stran jsou dále sjednána v Obchodních podmínkách společnosti 

…………………………, IČ: …………………………, se sídlem ………………………… (dále jen „Podmínky“). 
Podmínky jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.  

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
1. Klient a Věřitel na základě Žádosti o půjčku, Nabídky, akceptace Nabídky ze strany Klienta, 

přijetím Půjčky Klientem a Podmínek uzavřely Smlouvu o půjčce, na  jejímž základě se Věřitel 
zavazuje poskytnout Klientovi peněžní prostředky ve výši …………………………,-Kč s Poplatkem za 
půjčku …………………………,-Kč a s Úrokem …………………………% p.a., RPSN …………………………% (dále 
jen „Půjčka“) a Klient se zavazuje Věřiteli Půjčku s Poplatkem za půjčku …………………………,-Kč a  
s Úrokem …………………………% p.a., RPSN …………………………% vrátit do …………………………. 

2. Věřitel poskytuje Klientovi Půjčku jako bezúčelový, bezhotovostní, nezajištěný krátkodobý úvěr. 
 

Článek II. 
Splatnost Půjčky 

1. Klient je povinen splatit dlužnou částku (Půjčku) v plné výši Věřiteli do …………………………, a to 
způsobem sjednaným v Žádosti o půjčku, Nabídce, akceptaci Nabídky ze strany Klienta a 
Podmínkách. 
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2. Věřitel je v případě prodlení Klienta oprávněn po Klientovi požadovat Úrok specifikovaný v 
článku I. odst. 1 (tj. ve výši stanovené v odsouhlasené Nabídce) až do úplného splacení Půjčky. 
Pro účely tohoto ustanovení se Poplatek za půjčku považuje za součást Půjčky ode dne  
splatnosti Půjčky. 

 
Článek III. 

Předčasné ukončení smlouvy, předčasné splacení Půjčky 
1. Od této smlouvy může Klient odstoupit bez uvedení důvodu a bez sankce ve lhůtě 14 dnů ode 

dne jejího uzavření v souladu s Podmínkami, a to písemným oznámením o odstoupení zaslaným 
na Kontaktní adresu Věřitele.  

2. Klient nemá právo na odstoupení od této smlouvy dle odst. 1 tohoto článku, jestliže již před 
výkonem svého práva na odstoupení Věřiteli Půjčku spolu s Poplatkem za půjčku a Úrokem 
splatil. 

3. Odstoupí-li klient od této smlouvy v souladu s Podmínkami podle odst. 1 tohoto článku, je 
povinen uhradit Věřiteli poměrnou část Úroku ve výši, na kterou by Věřiteli vznikl nárok, pokud 
by k odstoupení od této smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byla Půjčka poskytnuta, 
do dne, kdy je jistina Půjčky splacena, tj……,-Kč/den. 

4. Tuto smlouvu může vypovědět pouze Klient, a to s okamžitou účinností ke dni doručení 
písemného oznámení zaslaného na Kontaktní adresu.  

5. Vypoví-li Klient tuto smlouvu dle odst. 4 tohoto článku, je povinen vrátit Věřiteli veškeré finanční 
prostředky poskytnuté Věřitelem včetně Poplatku za půjčku, případně též Poplatku za 
prodloužení splatnosti půjčky, pokud na něj Věřiteli vznikl nárok, v plné výši a Úroků ve výši ke 
dni splacení Půjčky. 

 
Článek IV. 

Ostatní ujednání stran 
1. Smluvní strany berou na vědomí, že orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených 

Zákonem č. 145/2010 Sb. - o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, je Česká 
obchodní inspekce. 

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva byla mezi stranami sjednána prostřednictvím 
prostředků komunikace na dálku, a to v Žádosti o půjčku, Nabídce, akceptaci Nabídky ze strany 
Klienta, přijetím Půjčky Klientem a Podmínkách. Smluvní strany výslovně prohlašují a stvrzují, že 
práva a povinnosti stran dle této smlouvy se řídí úpravou obsaženou v Podmínkách. Termíny 
používané v této smlouvě s velkým počátečním písmenem jsou definovány v Podmínkách.  

3. Smluvní strany se mohou za účelem mimosoudního řešení sporů obrátit na finančního arbitra ve 
smyslu Zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění. Na finančního arbitra se 
může Klient obrátit jako spotřebitel v případě sporu z této smlouvy. 

4. Příloha: Podmínky 
 
 

V Praze dne …………………………    V Praze dne  …………………………  
 
 

…………………………     …………………………   


