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Smluvní podmínky Smlouvy o zápůjčce

Článek 1Předmětem Smlouvy je poskytnutí neúčelové peněžité Zápůjčky s pevně stanovenou roční úrokovou sazbou.
Článek 2Klient  tímto  prohlašuje,  že  byl  Koblížkem seznámen s  výší  roční  procentní  sazby nákladů  (dále  jen  "RPSN")  Zápůjčky 

poskytnuté Klientovi Koblížkem na základě Smlouvy.
V případě, že byla sjednána úhrada Dluhu v 6 splátkách,     RPSN činí :           %     □
V případě, že byla sjednána úhrada Dluhu ve 12 splátkách, RPSN činí :           %     □
V případě, že byla sjednána úhrada Dluhu ve 18 splátkách, RPSN činí :           %     □
V případě, že byla sjednána úhrada Dluhu ve 24 splátkách, RPSN činí :           %     □
Počet splátek Dluhu je uveden na straně  1 Smlouvy. RPSN nebude Koblížkem v průběhu účinnosti  Smlouvy upravována, 
nedohodnou-li se smluvní strany Smlouvy jinak.
Výpočet RPSN je založen na předpokladu, že Smlouva bude trvat po dohodnutou dobu (ve smyslu  článku 21 věta první 
Smluvních podmínek), a že Koblížek a Klient splní řádně a včas své povinnosti.

Článek 3Výpůjční úroková sazba je stanovena jako pevná pro celou sjednanou dobu trvání Smlouvy (ve smyslu článku 21 věta první 
Smluvních podmínek Smlouvy o zápůjčce), výše úrokové sazby činí:  6 měsíců 7,2% □, 12 měsíců 10,85% □, 18 měsíců 
14,4% □, 24 měsíců 17,85% □. Strany se současně dohodly, že v případě, že dojde ve smyslu článku 20 věty druhé Smluvních 
podmínek k  prodloužení  doby trvání  Smlouvy,  nebude v  období  překračujícím původně  sjednanou dobu  trvání  Smlouvy 
Zápůjčka úročena. Úroková sazba není navázána na žádný index ani referenční úrokovou sazbu.

Článek 4Klient má po dobu trvání Smlouvy právo kdykoli bezplatně obdržet výpis z účtu v podobě tabulky umoření. O tabulku umoření 
může Klient požádat pouze písemně  na adresu Koblížku uvedenou na straně  1 Smlouvy.  Koblížek zašle tabulku umoření 
Klientovi do 20 kalendářních dnů  od obdržení/doručení jeho žádosti. Tabulka umoření bude vyhotovena ke dni zpracování 
žádosti.

Článek 5Klient má právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Poučení o právu 
odstoupit od Smlouvy je uvedeno na straně 3 Smlouvy, s čímž byl Klient řádně seznámen a níže uvedeným podpisem potvrzuje.

Článek 6Klient se zavazuje platit Koblížku splátky Dluhu či Celkového dluhu včas a v souladu s podmínkami Smlouvy.
Výběr splátek bez využití služby zabezpečení výběru splátek (bezhotovostní režim)
V případě sjednaného bezhotovostního režimu plnění Smlouvy se splátka Dluhu či Celkového dluhu považuje za zaplacenou 
okamžikem jeho připsání na účet Koblížka uvedený na straně 2 Smlouvy. Klient je současně povinen splátky Dluhu, na něž 
vznikne nárok Koblížkovi, identifikovat variabilním a specifickým symbolem, uvedenými na straně 2 Smlouvy.
Výběr splátek s využitím služby zabezpečení výběru splátek (hotovostní režim)
V případě  sjednaného  hotovostního  režimu  plnění  Smlouvy  se  Klient  zavazuje  platit  splátky  Dluhu  či  Celkového  dluhu 
v hotovosti, k rukám oprávněného zástupce Koblížka, a to v místě uvedeném ve Smlouvě. O každé splátce Dluhu či Celkového 
dluhu bude Koblížkem proveden záznam v Kartě splátek (jak je definováno níže v článku 16 Smluvních podmínek), případně 
bude Koblížkem vystaveno Klientovi písemné potvrzení o převzetí této splátky (dále jen "Potvrzení Koblížka o převzetí 
hotovosti").

Článek 7Klient a Koblížek se dohodli, že jakékoliv splátky Dluhu či Celkového dluhu zaplacené Klientem budou použity, není-li dále 
stanoveno jinak, nejprve na úhradu Poplatku, po úplném uhrazení Poplatku na úhradu Zápůjčky a poté v případě, že si Klient 
zvolí hotovostní režim zápůjčky na úhradu nákladů na službu zabezpečení výběru splátek.

Článek 8V případě, že Klientem zaplacená částka nestačí na úhradu všech jednotlivých splatných splátek Dluhu či Celkového dluhu, a 
tento nemá současně  uzavřeno vícero  Smluv o zápůjčce (jak specifikováno v článku 9 Smluvních podmínek),  použije se 
Klientem zaplacená částka na uhrazení jednotlivých splatných splátek Dluhu či  Celkového dluhu, a to v pořadí od splátky 
splatné nejdříve. V případě, kdy částka uhrazená Klientem přesahuje celkovou částku splatných splátek Dluhu či Celkového 
dluhu, přebytek bude použit na uhrazení dosud nesplacené části Zápůjčky.

Článek 9Klient a Koblížek se dohodli, že pro případ uzavření více než jedné Smlouvy o zápůjčce mezi nimi budou jakékoliv splátky 
zaplacené Klientem v daném období použity na úhradu splátek všech jednotlivých Zápůjček, a to v pořadí od splátky splatné 
nejdříve, a bude-li takto splatných splátek vícero, pak se tyto uhradí poměrně v závislosti na výši splátek jednotlivých Zápůjček.

Článek 10 Klient je oprávněn zcela nebo zčásti splatit Koblížkovi Dluh či Celkový dluh kdykoli před termínem splatnosti. V případě 
předčasného částečného či úplného splacení Dluhu či Celkového dluhu má Klient právo na poměrné snížení celkových nákladů  
Dluhu či  Celkového dluhu o výši úroku a dalších nákladů,  které by byl Klient povinen platit v případě,  kdy by nedošlo k 
předčasnému splacení Dluhu či Celkového dluhu. Pro případ předčasného splacení Dluhu či  Celkového dluhu má Koblížek 
právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. 
Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše Dluhu či Celkového dluhu, přesahuje-li 
doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, 
nesmí výše náhrady nákladů  přesáhnout  0,5  % z předčasně  splacené části  celkové výše Dluhu či  Celkového dluhu,  a  to 
v souladu  s ustanovením § 15 zákona  č.   145/2010 Sb.  o  spotřebitelském úvěru  a o  změně  některých zákonů,  ve  znění 
pozdějších předpisů. Klient bere na vědomí, že nárok na poměrné snížení celkových nákladů Zápůjčky se nikterak nedotýká 
jeho povinnosti k úhradě té části Poplatku, popřípadě nákladů za službu zabezpečení výběru splátek, která se stala splatnou před 
datem,  kdy Klient  předčasně  úplně  či  částečné  splatil  Dluh  či  Celkový  dluh.  V  případě  předčasného  splacení  Dluhu  či 
Celkového dluhu, nebo jeho části zůstává výše sjednaných splátek Dluhu či  Celkového dluhu zachována s tím, že nároky 
Klienta z předčasného nebo úplného splacení se vypořádávají započtením oproti zbývajícím, dosud nezaplaceným splátkám 
Dluhu či Celkového dluhu, a to v pořadí od splátky splatné nejpozději (k započtení dochází ke dni splatnosti příslušných splátek 
Dluhu či Celkového dluhu).  V případě předčasného splacení Dluhu či  Celkového dluhu vzniká Koblížku nárok na náhradu 
nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které Koblížku vzniklou v přímé souvislosti s tímto předčasným splacením, jak je 
specifikováno v § 15 zákona č.  145/2010 Sb.,  o spotřebitelském úvěru a o změně  některých zákonů,  ve znění pozdějších 
předpisů.

Článek 11 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Klient nesplní svou povinnost uhradit splátku řádně a včas, má Koblížek právo  
                požadovat uhrazení celé zbylé části Celkového dluhu (tj. včetně Poplatku a nákladů na službu zabezpečení výběru splátek,) a to 
                v termínu nejbližší příští splátky. 
Článek 12 Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy Klient nesplní povinnost uhradit splátku Dluhu či Celkového dluhu, nebo jejich 

částí, řádně a včas, v celé výši k datu splatnosti a bude v prodlení s vrácením více než dvou splátek Dluhu či Celkového dluhu,  
nebo jedné splátky Dluhu či  Celkového dluhu, po dobu delší  než tři  měsíce, má Koblížek právo odstoupit  od Smlouvy a 
požadovat uhrazení celé Zápůjčky, včetně Poplatku, popřípadě nákladů na službu zabezpečení výběru splátek, a to v nejbližším 
termínu pro výběr měsíční splátky Klienta.     
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Článek 13  Klient tímto prohlašuje, že Koblížku před uzavřením této Smlouvy poskytl  úplné, přesné a pravdivé údaje nezbytné pro 

posouzení schopnosti Klienta splácet poskytnutou Zápůjčku. Dále Klient prohlašuje, že jeho svéprávnost nebyla omezena a je 
plně způsobilý Smlouvu uzavřít a je schopen Koblížku splatit Dluh či Celkový dluh v souladu se Smlouvou. Klient se zavazuje 
neučinit nic, co by ve svém důsledku mohlo negativním způsobem ovlivnit splácení Dluhu či Celkového dluhu Koblížku.  

Článek 14 Klient se zavazuje informovat Koblížka o jakékoli nepříznivé změně ve své finanční situaci, jakož i o jakékoli změně své 
adresy, ať už by šlo o změnu přechodnou či trvalou anebo o jakékoliv změně skutečností jím uvedených při uzavření Smlouvy, a 
to včetně změny osobního bankovního účtu Klienta (v případě sjednaného bezhotovostního režimu plnění Smlouvy). Klient se 
současně zavazuje, že nepoužije na splátky Dluhu či Celkového dluhu peníze pocházející z trestné činnosti.

Článek 15 Pokud je Klient v prodlení se zaplacením splátky nebo poruší jakýmkoliv způsobem ujednání Smlouvy, zavazuje se Koblížku 
uhradit, ve výši stanovené příslušnými právními předpisy, případné náklady řízení spojené s vymáháním jeho závazku.

Článek 16 V případě, že byl s Klientem sjednán hotovostní režim plnění Smlouvy, poskytne Koblížek Klientovi pomůcky k vedení  
záznamů o platbách podle Smlouvy (dále jen "Karta splátek"). Klient se zavazuje uchovat Kartu splátek bezpečným způsobem 
a zavazuje se, že nebude do Karty splátek nic vpisovat, nebude ji měnit, poškozovat, škrtat nebo činit nečitelnou. Koblížek je 
oprávněn Kartu splátek kontrolovat a za tím účelem je Klient povinen dát Koblížku Kartu splátek k dispozici.  V případě 
odstoupení od Smlouvy dle str. 3 Smlouvy a článku 5 těchto Smluvních podmínek, je Klient povinen předat Kartu splátek 
Koblížku v souladu s ustanovením článku 5 Smluvních podmínek. 

Článek 17 Klient souhlasí s tím, že práva Koblížka ze Smlouvy včetně výběru splátek v případě sjednaného hotovostního režimu plnění 
Smlouvy  mohou  být  jménem  Koblížka  vykonávána  jakýmkoli  oprávněným  zástupcem  Koblížka  nebo  oprávněným 
zaměstnancem Koblížka.  Klient současně  potvrzuje,  že  byl  zástupcem Koblížka,  který  zprostředkoval  uzavření  Smlouvy, 
informován o rozsahu jeho oprávnění ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č.  145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně  
některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (tj.  byl  informován  o skutečnosti,  že  oprávněný zástupce je  na základě 
smluvního vztahu s Koblížkem oprávněn vyvíjet  činnost směřující  k uzavírání Smluv o zápůjčce a uzavírat tyto Smlouvy 
jménem, na účet a na odpovědnost Koblížka, a že tento oprávněný zástupce vykonává činnost obchodního zástupce na daném 
území výhradně pro Koblížka).

Článek 18  Klient bere na vědomí, že třetí osoba není oprávněna převzít Dluh či  Celkový dluh Klienta ze Smlouvy bez předchozího 
svolení Koblížka. Svolení za Koblížka není oprávněn udělit  oprávněný obchodní zástupce Koblížka, toto svolení může být 
uděleno pouze písemnou formou oprávněným zaměstnancem Koblížka.

Článek 19 Koblížek není povinen platit úroky z prodlení nebo náhradu škody způsobené Klientovi, pokud ke zpoždění s poskytnutím  
Zápůjčky došlo z příčin nezaviněných Koblížkem.

Článek 20  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 jejích částí, v celé výši dle Smlouvy, může Koblížek požadovat smluvní pokutu ve výši 
0,4% denně z Dluhu či 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.

Článek 21 Smlouva je uzavírána na dobu určitou, její účinnost trvá ode dne podpisu Smlouvy do dne splatnosti poslední splátky Dluhu či 
Celkového dluhu (jak je specifikováno na straně 1 Smlouvy). 

Článek 22 V případě, že bude výše poskytnuté Zápůjčky 25.000,- Kč a více, je Klient povinen mít již uzavřené životní pojištění. 
Článek  23 Klient  se  zavazuje  uzavřít  vinkulaci  pojistného  plnění  z životního  pojištění,  předpokládaného  v článku  22  Smluvních 

podmínek, ve prospěch Koblížka. Účelem uzavření vinkulace pojistného plnění je zabezpečení pohledávky Koblížka. Klient je 
povinen ve lhůtě 14 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy doložit a předat Koblížku potvrzení o uzavření vinkulace pojistného 
plnění. Pokud Klient ve stanovené lhůtě 14 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy nedoloží a nepředá Koblížku potvrzení o 
uzavření vinkulace ve prospěch Koblížku, zavazuje se Klient zaplatit Koblížku jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč.

Článek 24  Klient se podpisem Smlouvy zavazuje, že pokud dojde z jakéhokoliv důvodu k zániku životního pojištění či vinkulace po 
dobu nesplacení Zápůjčky, uhradit Koblížku smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč .

Článek 25Smlouva se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nestanoví-li zákon č. 
145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jinak.

Článek 26 Smluvní strany Smlouvy se v souladu s ustanovením § 630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, ujednaly, že veškerá práva vyplývající ze Smlouvy mohou být uplatněna v 8 leté promlčecí lhůtě, počítané ode dne, 
kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

Článek 27 Orgánem vykonávajícím dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterému je Smlouva podřízena, je Česká obchodní inspekce, se sídlem 
Plzeň, Houškova 33, PSČ 308 57.

Článek 28  Klient potvrzuje,  že  byl  seznámen s podmínkami zvolené služby zabezpečení  výběru  splátek,  mimo jiné také s tím,  že 
jakékoliv  případné stížnosti  související  s touto  službou je Klient oprávněn  namítat,  a to  písemným dopisem adresovaným 
statutárnímu orgánu Koblížka. 

Článek 29  V případě,  že  byla  Klientem zvolena úhrada nákladů  za službu zabezpečení  výběru  splátek ve  splátkách,  platí  veškerá 
ustanovení těchto Smluvních podmínek i na úhradu nákladů za uvedenou službu.

Článek 30 Veškeré spory vzniklé mezi stranami při plnění Smlouvy budou rozhodovány příslušným soudem České Republiky. Klient 
bere na vědomí, že spory vzniklé při plnění Smlouvy je možné řešit mimosoudní cestou prostřednictvím finančního arbitra 
(bližší podmínky a způsob řešení těchto sporů upravuje zákon č.  229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších 
předpisů).

Článek 31 Klient potvrzuje, že před podpisem Smlouvy si přečetl Smlouvu včetně jejích Smluvních podmínek, že porozuměl všem 
ustanovením Smlouvy a smluvní strany Smlouvy dále prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje 
projev jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

Článek 32 Smlouva je podepsána ve dvojím vyhotovení, z nichž jedno obdrží Koblížek a jedno vyhotovení obdrží Klient.


