
SMLOUVA O ÚVĚRU číslo  

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci smlouvy

1.    Friendly Finance s.r.o., 

se sídlem Praha 1, Staré Město, Národní 341/23, PSČ 110 00, 

IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl

C, vložka 184317,

telefonní číslo: +420 236 040 404 

adresa elektronické pošty:  podpora@pujckomat.cz

číslo bankovního účtu: 2300227759/2010

zastoupena jednatelem - p. Vahur Rajaver 

(dále jen "Úvěrující" nebo „Věřitel“) 

a

2.    Klient , 

Trvale bytem: 

Doručovací adresa: 

Datum narození: 

Rodné číslo: 

Číslo op: 

Číslo telefonu:  

Adresa elektronické pošty:   

Číslo bankovního účtu:  

Číslo zákazníka:   

(dále jen "Úvěrovaný" nebo „Klient“)

uzavřeli podle ust. § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v následujícím

znění tuto

SMLOUVU O ÚVĚRU 

Vzhledem k tomu, že:

(A) Klient akceptoval dne  věřitelovy Všeobecné podmínky poskytování úvěrů (dále jen

„Všeobecné podmínky“), které má k dispozici v písemné podobě s písmem větším, než je

písmo v této smlouvě;

(B) Klient v souladu se Všeobecnými podmínkami požádal o poskytnutí úvěru a o uzavření

Smlouvy o úvěru (jak je tento pojem definován ve Všeobecných podmínkách) a Věřitel s

poskytnutím takového úvěru souhlasí;

uzavřely Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se Všeobecnými

podmínkami a v souladu s  ust. § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

a za podmínek Zákona o spotřebitelském úvěru, tuto smlouvu o úvěru (dále jen „Smlouva“

nebo „Smlouva o úvěru“), přičemž nejde o spotřebitelský úvěr ve formě možnosti

přečerpání, o dohodu, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích Věřitele odkládá v

důsledku prodlení Klienta platba nebo mění způsob splácení, ani o vázaný spotřebitelský

úvěr; a dohodly se na následujícím:

1. POUŽITÍ DEFINOVANÝCH POJMŮ

1.1 Pojmy použité v této Smlouvě, které začínají velkým písmenem, máji, nevyplývá-li z

kontextu jinak, stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách.

2. CELKOVÁ VÝŠE UVĚRU A DOBA TRVÁNÍ ÚVĚRU

2.1 V souladu se Všeobecnými podmínkami se Věřitel zavazuje, že poskytne ve prospěch



Klienta peněžní prostředky v částce  na bankovní účet Klienta, jak je stanoveno v Žádosti

Klienta, a Klient se v souladu se Všeobecnými podmínkami zavazuje poskytnuté peněžní

prostředky vrátit na bankovní účet Věřitele v době splatnosti do , jak je stanoveno v Žádosti

Klienta.

2.2 V souladu se Všeobecnými podmínkami je Klient povinen zaplatit Věřiteli za poskytnutí

úvěru podle čl. 2.1 této Smlouvy Poplatky ve výši  . Tento Poplatek za poskytnutí úvěru je

splatný ve výše uvedený Den splatnosti spolu s poskytnutými peněžními prostředky

(jistinou úvěru).

3. DISTANČNÍ FINANČNÍ SLUŽBY

3.1 Tato Smlouva je uzavírána buď pomocí prostředků komunikace na dálku, nebo (po

zaslání Žádosti Klienta prostřednictvím prostředků komunikace na dálku) v písemné formě.

Smlouva je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku, pouze pokud mezi

Věřitelem a Klientem v období 12 měsíců bylo uzavřeno více smluv o úvěru resp. byla

uzavřena tato Smlouva o úvěru a výše úvěrů je nižší než 5.000,- Kč. Veškeré informace,

které je Věřitel povinen Klientovi poskytnout v souladu s Občanským zákoníkem, jsou

Klientovi poskytnuty v čl. 11 Všeobecných podmínek.

4. SPOTŘEBITELSKÝ UVĚR

4.1 Úvěr poskytnutý Klientovi Věřitelem na základě teto Smlouvy je spotřebitelským

úvěrem v souladu se Zákonem o spotřebitelském úvěru, pokud mezi Věřitelem a Klientem v

období 12 měsíců bylo uzavřeno více smluv o úvěru resp. byla uzavřena Smlouva o úvěru a

výše úvěrů dosáhla nebo přesáhla částku 5.000,- Kč. Veškeré informace, které je Věřitel

povinen Klientovi poskytnout v souladu se Zákonem o spotřebitelském úvěru, jsou Klientovi

poskytnuty v této smlouvě a v Příloze č. 1. k této Smlouvě.

4.2 Úvěr poskytnutý Klientovi Věřitelem na základě této Smlouvy, který není

spotřebitelským úvěrem dle bodu 4.1. této smlouvy, je úvěrem dle §2395 a násl. zákona č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4.3 Poskytnuté peněžní prostředky je Klient povinen Věřiteli vrátit bezhotovostní platbou v

jediné splátce na Bankovní účet Věřitele, a to spolu s Poplatkem za poskytnutí úvěru, s

úrokem z úvěru a Administrativními poplatky (je-li to relevantní). Veškeré platby ve

prospěch Věřitele jsou považovány za uhrazené od okamžiku jejich připsání na Bankovní

účet Věřitele s řádně uvedeným Variabilním symbolem.

4.4 Klient má právo obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření (tj.

tabulky obsahující dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek

rozčlenění každé splátky ukazující umořování jistiny, úrok a veškeré dodatečné náklady).

4.5 Úvěr není zajištěn, požadavek na pojištění některé ze stran není dán.

4.6 Klient může od Smlouvy o úvěru odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode

dne uzavření Smlouvy o úvěru. Od Smlouvy o úvěru lze odstoupit písemně zasláním

odstoupení na adresu sídla Věřitele. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou,

je-li odstoupení odesláno Věřiteli v listinné podobě nejpozději v poslední den lhůty. Došlo-li

k odstoupení je Klient povinen Věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode

dne odeslání odstoupení, zaplatit zpět jistinu poskytnutého úvěru. V tomto případě není

Klient povinen zaplatit Věřiteli úrok ani Poplatky za poskytnutí úvěru. V případě odstoupení

Klienta od Smlouvy o úvěru nemá Věřitel právo požadovat po Klientovi žádné další plnění, s

výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených Věřitelem orgánům veřejné správy

nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy. Má-li Klient právo na odstoupení

od Smlouvy o úvěru dle tohoto článku, nepoužijí se ustanovení o právu na odstoupení od

smlouvy o finančních službách uzavíraných na dálku (dle čl. 11.4) Všeobecných podmínek.

4.7 Úvěr dle této Smlouvy není určen k plné nebo částečné úhradě ceny zboží nebo služby

dle smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby.

4.8 Klient je oprávněn úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání úvěru. V

takovém případě má Věřitel právo požadovat náhradu nutných a objektivně odůvodněných

nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. Celková výše

náhrady nákladů nesmí přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše

spotřebitelského úvěru. Výše poplatku za poskytnutí zůstává nezměněna.

4.9 V případě ukončení smluvního vztahu záleží další postup na způsobu tohoto ukončení. V

případě odstoupení dle čl. 4.6 této Smlouvy se postupuje dle tam uvedených ustanovení.

Smlouva rovněž zaniká vzájemným splněním veškerých povinností Smluvních stran, tedy

poskytnutím úvěru Věřitelem a jeho uhrazením ze strany Klienta včetně všech Poplatků a



úroku z úvěru. V případě zániku závazků stran splněním jejich povinností budou strany

mezi sebou zcela vyrovnány.

4.10 Případný spor mezi Věřitelem a Klientem je možné mimosoudně řešit prostřednictvím

finančního arbitra postupem dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění

pozdějších předpisů, a to v řízení zahájeném na návrh Klienta s tím, že finanční arbitr

rozhoduje ve věci samé bez zbytečného odkladu nálezem; doručený nález, který již nelze

napadnout námitkami, je v právní moci a je soudně vykonatelný podle občanského

soudního řádu, jakmile uplyne lhůta k plnění.

4.11 Příslušným orgánem dozoru je Úřad městské části Prahy 1; dozor nad dodržováním

povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává Česká obchodní

inspekce.

4.12 Roční procentní sazbu nákladů na spotřebitelský úvěr činí %, vypočteno k okamžiku

uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.

5. POPLATKY

5.1 V případě, že bude Klient v prodlení se splacením úvěru podle této Smlouvy, či jeho

časti, je povinen hradit Věřiteli úrok z prodlení v zákonné výši.

5.2 V případě, že bude Klient v prodlení se splacením úvěru dle Smlouvy o úvěru či jeho

časti, o více jak pět (5) dnů je Věřitel oprávněn převést pohledávku k vymáhání do

inkasního řízení. Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené s vymáháním nezaplacené

dlužné částky ponese Klient. Tyto náklady budou vyjádřeny paušálně jako níže uvedené

Administrativní poplatky. Náklady spojené s vymáháním nezaplacené dlužné částky budou

spočívat zejména ve vytvoření upomínek, v zaslání upomínek ve formě dopisu

prostřednictvím poštovního doručovatele; v zasílání emailových a SMS zpráv s výzvou k

úhradě, v telefonních hovorech za účelem upomínání Klienta a dále budou tvořeny

souvisejícími kancelářskými a personálními náklady. Smluvní strany se dohodly, že náklady

inkasního řízení budou stanoveny paušálně při odeslání 1. upomínky ve výši 850,- Kč; při

odeslání 2. upomínky ve výši 250,- Kč; při odeslání 3. upomínky ve výši 250,- Kč; při

odeslání 4. upomínky ve výši 250,- Kč (dále jen “Administrativní poplatek“), přičemž Věřitel

je oprávněn poslat Klientovi maximálně jednu (1) upomínku týdně a celkem maximálně

čtyři (4) upomínky. Administrativní poplatky jsou splatné třetí den po odeslání příslušné

upomínky. Neúspěch inkasního procesu povede k podání žaloby na zaplacení dlužné částky

podané Věřitelem proti Klientovi.

5.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení dlužníka s úhradou svého závazku

vůči Věřiteli je Věřitel oprávněn předat svou pohledávku k vymáhání jiným subjektům, a to

jak formou příkazní smlouvy, tak i postoupením předmětné pohledávky. Klient souhlasí s

tím, že v obou těchto případech jsou i jiné subjekty vymáhající pohledávku za Dlužníkem

oprávněny účtovat si fakticky vzniklé náklady vymáhání vůči Dlužníkovi (a to i před

podáním žaloby na zaplacení pohledávky).

5.4 Náklady na bankovní poplatky při splacení úvěru bezhotovostním bankovním převodem

jsou určeny subjekty, které tyto služby poskytují.

5.5 Pokud peněžní prostředky hrazené Klientem nebudou dostačovat k úhradě všech

splatných pohledávek Věřitele vůči Klientovi, budou použity na úhradu pohledávek Věřitele

v následujícím pořadí: 1. administrativní poplatky, 2. úroky z prodlení, 3. náklady spojené s

uplatněním pohledávky, 4. úroky z úvěru, 5. poplatky za poskytnutí úvěru, 6. jistina úvěru.

6. DOHODA O SRÁŽKÁCH ZE MZDY NEBO JINÝCH PŘÍJMŮ

Věřitel a Klient se tímto dohodli na zajištění dluhu Klienta z této Smlouvy touto dohodou o

srážkách ze mzdy nebo platu, jejich náhrad či příjmů Klienta ze smlouvy o výkonu závislé

práce (dále „ Dohoda o srážkách ze mzdy “). Zánik této Smlouvy nemá vliv na trvání

Dohody o srážkách ze mzdy. Proti plátci mzdy nebo platu nabývá Věřitel práva na výplatu

srážek okamžikem, kdy byla Dohoda o srážkách ze mzdy plátci předložena. Věřitel je

oprávněn plátci tuto Dohodu o srážkách ze mzdy předložit k provádění srážek ze mzdy,

dostane –li se Klient do prodlení s plněním svých závazků z této Smlouvy a to v den

následující po dni stanoveném jako datum splatnosti úvěru.

Souhlasím s výše uvedenou Dohodou o srážkách ze mzdy. 

7. ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Úvěrující výslovně uvádí, že je členem Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů

(APNU) a jako takový je vázán a dodržuje veškeré standardy zakotvené v Etickém kodexu



Asociace. 

7.2 Klient prohlašuje, že si podrobně pročetl a seznámil se s podmínkami této Smlouvy a s

obsahem Všeobecných podmínek a veškerá ustanovení jsou mu srozumitelná. Věřitel

poskytl Klientovi prostřednictvím Internetových stránek Věřitele a Uživatelského účtu

náležité vysvětlení a Klient prohlašuje, že je schopen posoudit, že Všeobecné podmínky a

tato Smlouva odpovídají jeho potřebám a finanční situaci. Klient nežádá další vysvětlení od

Věřitele či od třetí osoby.

7.3 Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru ve smyslu přílohy č. 6

Zákona o spotřebitelském úvěru je uveden v příloze k této Smlouvě a jeho obsah byl

zahrnut ve formuláři pro učinění Žádosti Klienta (prostřednictvím prostředků komunikace

na dálku) nebo Další žádosti klienta na Internetových stránkách Věřitele.

7.4 Smluvní strany si přečetly obsah této Smlouvy a souhlasí s ním.

7.5 Pokud je tato Smlouva zasílána Klientovi poštou, pak Klient musí Smlouvu podepsat,

jedno vyhotovení (podepsané) vložit do předvyplněné obálky (která je součástí zásilky) a

následně Smlouvu v obálce odeslat zpět Věřiteli. Věřitel hradí náklady odeslání Smlouvy

poštou zpět do svého sídla.

Dne  

___________________________

Klient - úvěrovaný

__________________________

Věřitel - úvěrující

Friendly Finance s. r. o.


