
KOBLIŽEK PLZEŇ s. r. o. 

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE 

mezi 

KOBLIŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIC: CZ 290 625  43 

Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 

vedená Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 23057  

Provozovna kanceláře: Plzeň, Kollárova 32, PSČ 301 00 

na straně jedné jako zapůjčitelem (dále jen "Koblížek") 

Telefon: 608 279 911 

Email:   dotazy@koblizekplzen.cz 

Webové stránky: koblizekplzen.cz 

a 

 

Osobní jméno ………………………………………     Rodné číslo………………………………………………….………. 

 

Příjmení……………………………………………..    Datum narození …………………………………………..…….…….                               

 

Trvalý pobyt dle občanského průkazu:. 

Ulice, č.p. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Obec, PSČ…………………………………………………………..………………………………………………………….. 

Adresa pro doručování a adresa výběru (v případě, že je odlišná od trvalého pobytu): 

 

Ulice, č.p………………………………………………………………………………............................................................ 

 

 

Obec, PSČ…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Číslo osobního bankovního účtu I kód banky 

 _______________________ / __________  

(Vyplní se při bezhotovostním režimu.) 

na straně druhé jako vydlužitelem (dále jen "Klient") 

tímto uzavírají Smlouvu o zápůjčce ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "Smlouva") za dále stanovených podmínek. Nedílnou součástí Smlouvy jsou Smluvní podmínky Smlouvy o 
zápůjčce (dále jen „Smluvní podmínky"). Klient podpisem Smlouvy potvrzuje, že si znění Smluvních podmínek přečetl, 

byl se všemi jejich ujednáními srozuměn a bez výhrad s nimi souhlasí. 

 

 

 

 

 

                           

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doba trvání spotřebitelského úvěru  

□*) 6 měsíců                   □*) 12 měsíců □*) 18 měsíců □*) 24 měsíců 

  

Klient je srozuměn s tím, že služba zabezpečení výběru splátek představuje dobrovolnou a  volitelnou složku 

zápůjčky, která je poskytována na základě objednávky Klienta. Klient bere dále na vědomí, že výše nákladů za službu 

zabezpečení výběru splátek není součástí Zápůjčky, a proto není zahrnuta do výše RPSN. 

Klient si objednal službu zabezpečení výběru splátek (hotovostní režim)                            □  ANO          □ NE  *     
 

Klient žádá, aby náklady spojené s uvedenou službou byly hrazeny rovněž ve splátkách    □ ANO ⃰  ⃰         □ NE  

 

Datum …………………………………………………………………. 

 
Podpis klienta………………………………………………………….. 

*   v tomto případě se použije bezhotovostní režim (a je nezbytné specifikovat číslo osobního bankovního účtu Klienta 

v záhlaví Smlouvy). 

 ⃰ ⃰   v tomto případě budou jednotlivé splátky za službu zabezpečení výběru splátek hrazeny níže uvedeným způsobem. 

mailto:dotazy@koblizekplzen.cz
http://koblizekplzen.cz/
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Koblížek Smlouvou poskytuje Klientovi zápůjčku (celkovou výši spotřebitelského úvěru) 

v částce (dále jen „Zápůjčka“)                                                                                                    --------------------------------Kč                                                            

 

Klient se zavazuje zaplatit Koblížku za tuto Zápůjčku souhrnný poplatek (dále též jen „Poplatek“) 

v částce:                                                                                                                                          -------------------------------Kč 

Poplatek je vypočten jako součet následujících položek: 

 

a) úrok                                                                                                                                             -------------------------------Kč                                                                                                                                                                                                                                   

 

b) poplatek za zpracování a poskytnutí Zápůjčky  

(zpracování a poskytnutí Zápůjčky spočívá zejména návštěvu obchodního zástupce u Klienta  

v místě bydliště, cestovné, ušlý čas, náklady na telefon sepis žádosti o poskytnutí zápůjčky,  

posouzení schopnosti splácet zápůjčku, ověření všech potřebných dokladů, sepis zákaznické 

karty a další administrativní činnost v sídle Koblížka)                                                                   ------------------------------Kč 

 

Celkový dluh, který je klient na základě Smlouvy povinen zaplatit Koblížku 

(Zápůjčka + Poplatek, dále též jen Dluh), činí                                                                               ------------------------------Kč                                                                                                                                           

 

Náklady za Službu zabezpečení výběru splátek (v případě hotovostního režimu Smlouvy) 

(náklady na službu zabezpečení výběru splátek obsahují zejména náklady na cestovné,  

telefon, ušlý čas a práci obchodního zástupce                                                                                -------------------------------Kč     

 

Dluh splatný Klientem, navýšený o náklady na službu zabezpečení výběru splátek, byla-li  

zvolena Klientem,(Zápůjčka+Poplatek+náklady na službu zabezpečení výběru splátek, 

dále též jen “Celkový dluh“), činí                                                                                                ------------------------------Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

□ V případě, že si Klient zvolí službu zabezpečení výběru splátek (hotovostní režim)  

Klient splatí Koblížku Dluh (jak je definován výše) v hotovosti, a to vždy do rukou osoby uvedené v článku 17 Smluvních 

podmínek v ………….měsíčních splátkách následovně. Výše každé splátky od první po poslední činí……………..Kč, 

když první splátka je splatná dne …………………a každá následující splátka až po poslední je splatná vždy k …………  

dni následujícího měsíce. 

 

⃰  ⃰ V případě úhrady nákladů na službu zabezpečení výběru ve splátkách: 

Klient splatí Koblížku náklady za službu zabezpečení výběru splátek (jak je definována výše) v hotovosti, a to vždy do 

rukou osoby uvedené v článku 17 Smluvních podmínek v ………… měsíčních splátkách následovně. Výše každé splátky 

od první po poslední činí …………………Kč, když první splátka je splatná dne……………….. a každá následující splátka 

až po poslední je splatná vždy k …………….dni následujícího měsíce.   

 

Klient podpisem Smlouvy mimo jiné potvrzuje, že při uzavření Smlouvy od Koblížka v místě jeho trvalého pobytu/ v místě 

výběru (nehodící škrtněte) převzal v hotovosti peněžitou Zápůjčku. 

Poplatek a náklady za službu zabezpečení výběru splátek budou splatné níže uvedeným způsobem: splátky Celkového 

dluhu zaplaceného klientem budou použity nejprve na úhradu Poplatku, po úplném uhrazení Poplatku na úhradu Zápůjčky 

a poté na náklady na službu zabezpečení výběru splátek (Poplatek je vypočten jako součet následujících položek: úrok, 

poplatek za zpracování a poskytnutí Zápůjčky). 
 

□  V případě, že si Klient nezvolí službu zabezpečení výběru splátek (bezhotovostní režim)  

Klient splatí Koblížku Dluh (jak je definován výše) v………………..splátkách následovně. Výše každé splátky od první po 

poslední činí ……………..Kč, když první splátka je splatná nejpozději do 14 kalendářních dnů od data uzavření Smlouvy a 

každá následující splátka až po poslední vždy k ……………….dni následujícího měsíce. 

Poplatek bude splatný tímto způsobem: splátky Dluhu zaplaceného klientem budou použity nejprve na úhradu Poplatku, po 

úplném uhrazení Poplatku na úhradu Zápůjčky (Poplatek je vypočten jako součet následujících položek: úrok, poplatek za 

zpracování a poskytnutí Zápůjčky).  

Klient se zavazuje platit splátky převodem/složením na: 

BANKOVNÍ ÚČET Koblížka vedený u Komerční banky, a.s. pod č. 43-4340890247/0100 

VARIABILNÍ SYMBOL (číslo Smlouvy):………………………………SPECIFICKÝ SYMBOL (číslo pobočky): 001 

Klient podpisem Smlouvy potvrzuje, že od Koblížka obdržel specifikaci variabilních a specifických symbolů, které je 

povinen používat pro identifikaci plateb placených na základě Smlouvy Koblížkovi. Klient podpisem Smlouvy bere na 

vědomí, že Zápůjčku obdrží bezhotovostně na osobní bankovní účet Klienta vedený v České republice, uvedený v záhlaví 

Smlouvy do 13 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. 

 



KOBLIŽEK PLZEŇ s. r. o. 

Klient se podpisem Smlouvy zavazuje zaplatit Koblížkovi Dluh ve výši …………………..Kč, a náklady na službu 
zabezpečení výběru splátek ve výši …………………Kč, a to za podmínek Smlouvou stanovených. Klient dále potvrzuje, 
že mu byly s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy poskytnuty Standardní informace o spotřebitelském úvěru a 
Informace o službě zabezpečení výběru splátek ( v případě, že byl zvolen hotovostní režim Zápůjčky) bylo mu poskytnuto 
náležité vysvětlení, tak aby byl schopen posoudit, zda navrhovaná Smlouva odpovídá jeho potřebám, finanční situaci a 
zejména jeho vůli. Náležitým vysvětlením se rozumí především vysvětlení předsmluvních informací poskytnutých ve 
Standardních informacích o spotřebitelském úvěru, včetně důsledků prodlení a základních informací o jednotlivých 
nabízených produktech a jejich dopadech na Klienta.  
 
V případě že Klient poruší smluvní povinnost vyplývající ze Smlouvy a bude v prodlení s řádným a včasným uhrazením 
splátky Dluhu či Celkového dluhu , nebo její částí, v celé výši dle Smlouvy, může Koblížek požadovat smluvní pokutu ve 
výši 0,4% denně z nezaplacené části Dluhu či z nezaplacené části Celkového dluhu. Ustanovením tohoto článku není však 
dotčeno právo Koblížka požadovat zákonný úrok z prodlení, jehož výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou  
národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů, a to v 

případě prodlení Klienta se zaplacením splátky Dluhu či Celkového dluhu řádně dle Smlouvy.  
 

Klient dále potvrzuje, že mu byl poskytnut vzor formuláře Smlouvy včetně Smluvních podmínek. Klient dále potvrzuje, že 

Koblížek před uzavřením Smlouvy s odbornou péčí posoudil jeho schopnost řádně splácet Zápůjčku, a to na základě 

dostatečných informací získaných od Klienta -tyto jsou obsahem Klientské karty, která tvoří nedílnou součást žádosti o 

zápůjčku Klienta. Klient rovněž potvrzuje, že veškeré údaje poskytnuté Koblížku jsou úplné a správné a nezkreslující 

(osobní údaje, údaje pro posouzení finanční situace aj.).  

Klient níže uvedeným podpisem dále stvrzuje, že mu bylo vysvětleno níže uvedené poučení o právu na odstoupení od 

Smlouvy:  

 

1. Právo odstoupit od Smlouvy:  

„Máte právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy“  

 

„Od Smlouvy lze odstoupit písemně, a to v souladu s informací uvedenou v této Smlouvě o právu na odstoupení. Lhůta pro 

odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Koblížku v listinné podobě nebo na jiném trvalém 

nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, není to 

však Vaší povinností.“  

 

2. Důsledky odstoupení od Smlouvy:  

„Pokud odstoupíte od Smlouvy, jste povinen(a) Koblížku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání 

odstoupení zaplatit Zápůjčku (jistinu). V tomto případě jste povinen(a) zaplatit Koblížku úrok ve výši, na kterou by 

Koblížku vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr 

čerpán, do dne, kdy je Zápůjčka splacena. Pro vrácení plateb použijte stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro 

provedení počáteční transakce (hotovostní/bezhotovostní režim).“ 

 

V případě hotovostního režimu Smlouvy:  

„Odstoupením od Smlouvy automaticky zaniká i ujednání Koblížku a Klienta o poskytnutí služeb zabezpečení výběru 

splátek.“  

 

Smluvní strany Smlouvy prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé, 

svobodné a omylu prosté vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

Smlouva byla uzavřena na základě osobní/emailové/telefonické (nehodící se škrtněte) pozvánky oprávněného zástupce 

Koblížka od Klienta do místa jeho bydliště.  

U pozvánky telefonické: z tel. čísla Klienta:…………………......... na tel. číslo oprávněného zástupce 

Koblížka………………………………  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis  
 
 
 
 
 
 

Za KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o.  

 

 
Jméno a příjmení oprávněného zástupce Koblížka                                  Podpis Klienta 

 
 

 

Místo podnikání oprávněného zástupce Koblížka                                   Datum 

                                    
                                                         

                                                                                                         

Podpis oprávněného zástupce Koblížka 

 
 

Datum 

 

Pobočka číslo 
Číslo 
agentury 

Klient číslo Měsíc/rok 
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                          Další ustanovení  
 

Klient podpisem Smlouvy potvrzuje, že má bydliště v zemi, která je členským státem Evropské unie, a současně potvrzuje,  

že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 

trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Při jakékoli změně tohoto stavu je povinen 

neprodleně o tomto Koblížka informovat.  

 

Klient tímto ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, dává Koblížkovi 

souhlas k tomu, aby zpracovával osobní údaje o klientovi za účelem jejich využití:  

 

-při poskytování Zápůjček a jiných služeb Koblížku a při úkonech s tím souvisejících;  

-při nabízení Zápůjček a jiných služeb Koblížku a při úkonech s tím souvisejících;  

-při vybírání a vymáhání dlužných splátek a jiných plnění a při úkonech s tím souvisejících;  

-k posuzování schopnosti (bonity) Klienta splácet Zápůjčku od Koblížka (včetně údajů o splácení předchozích Zápůjček  

 poskytnutých Klientovi Koblížkem);  

-ke vstupování do právních vztahů s Koblížkem;  

-pro potřeby šíření obchodních sdělení majících charakter reklamy či jiné podpory zboží a služeb Koblížku, a to při využití 

 elektronického kontaktu Klienta.  

 

Souhlas Klienta se vztahuje na osobní údaje Klienta uvedené ve Smlouvě, ve Standardních informacích o spotřebitelském 

úvěru, v Klientské kartě a na ty, které budou klientem Koblížku sděleny v průběhu trvání právního vztahu s Koblížkem a v 

souvislosti s ním.  

 

Tento souhlas Klient uděluje na dobu neurčitou. Koblížek a Klient se dohodli, že Klient může tento svůj souhlas odvolat 

kdykoli po doplacení Zápůjčky.  

 

Klient si je vědom svého práva přístupu k osobním údajům poskytnutým Koblížku, tj. svého práva na informaci o 

zpracování svých osobních údajů, jakož i práva na opravu osobních údajů a dále svého práva požadovat při splnění 

zákonem stanovených podmínek od Koblížka vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, a to zejména 

blokováním, provedení opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Postup Klienta dle předchozí věty nijak 

nevylučuje možnost, aby se obrátil se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Klient si je dále vědom 

toho, že jím poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány dalšími subjekty -zpracovateli, vždy však na základě smlouvy o 

nejenom zpracování osobních údajů uzavřené se správcem a bere na vědomí, že jím poskytnuté osobní údaje budou 

zpracovávány automatizovaně, ale i jinými způsoby (zejména manuálně). Klient současně prohlašuje, že byl informován 

Koblížkem o dobrovolnosti poskytnutí výše uvedených osobních údajů. Klient současně bere na vědomí, že bez poskytnutí 

uvedených údajů by Koblížek s Klientem Smlouvu neuzavřel.  
 

 

 

                    
 

             Číslo Smlouvy 
 

 

 

 

 

 

                                              

                                                Podpis Klienta              

 

 

 

                                                                                                               
                                                                                                                  Datum a místo podpisu Smlouvy     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOBLIŽEK PLZEŇ s. r. o. 

 
 
 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy  
 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Smlouvy)  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Oznámení o odstoupení od Smlouvy  

 

-     Adresát:   KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o., Kollárova 32, Plzeň, PSČ 301 00, Email: dotazy@koblizekplzen.cz,  

      Telefon: 608 279 911  

 

-    Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o Zápůjčce ze dne ………………… číslo……………………………  

 

-    Jméno a příjmení Klienta: ………………………………………………………..…………………………….…  

 

-   Adresa Klienta: ………………………………………………………………………………………..……………  

 

-   Datum: ………………………………………………………………………..…………………………………….  

 

- Podpis Klienta  

 

 

 

 

 
      


