Smlouva o úvěru č. __________
ve smyslu § 2395 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („OZ“)
a zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“),
(„Smlouva“), uzavřená mezi
EC Financial Services, a.s., se sídlem Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 242 43 744,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18353,
tel: 844 600 300, e-mail: info@smartpujcka.cz, bankovní spojení: 780 780 780/0100 (“Účet Věřitele“),
jako úvěrujícím („Věřitel“)

a
Jméno a příjmení _______________________

Rodné číslo ____________________

Ulice, č.p. _____________________________

Číslo OP ______________________

PSČ, obec _________________________________________________________________
Telefon ________________________________

E-mail ________________________

Kontaktní adresa (pokud se liší od adresy trvalého bydliště)
__________________________________________________________________________
Bankovní spojení: ______________________________ („Účet Klienta“)
jako úvěrovaný („Klient“)
(Věřitel a Klient společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)
Věřitel se zavazuje Klientovi poskytnout peněžní prostředky ve výši __________ Kč
(„Celková výše spotřebitelského úvěru“).
Spotřebitelský úvěr poskytovaný podle této Smlouvy v Celkové výši spotřebitelského úvěru („Úvěr“)
představuje neúčelový nezajištěný bezhotovostní úvěr s pevně stanovenou zápůjční úrokovou sazbou
sjednaný na dobu určitou.
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Klient se zavazuje Věřiteli:
(i)

Zaplatit úrok v celkové výši (Úrok) ___________Kč

(ii)

Za poskytnutí Úvěru zaplatit úplatu (Úhrada za poskytnutí úvěru) ve výši 500 Kč

Úhradu za poskytnutí úvěru zaplatí Klient Věřiteli ve formě pravidelných měsíčních splátek Úvěru
splatných ve výši, počtu a četnosti uvedené níže, ve kterých bude Úhrada za poskytnutí úvěru
rovnoměrně rozložena („Splátka“). Zaplacení Úhrady za poskytnutí úvěru nemá vliv na umoření jistiny
Úvěru. Nárok Věřitele na zaplacení Úhrady za poskytnutí úvěru vzniká uzavřením Smlouvy.
Celková dlužná částka splatná Klientem

___________________ Kč

Celkové náklady spotřebitelského úvěru

___________________ Kč

Výše zápůjční úrokové sazby (p.a.)

___________________ %

Částka úroků splatná za den

___________________ Kč

Výše RPSN

___________________ %

Doba trvání spotřebitelského úvěru

___________________ měsíců

Klient se zavazuje Věřiteli uhradit Celkovou dlužnou částku (jak je uvedena výše) v _______ měsíčních
Splátkách, kdy výše každé Splátky činí ________ Kč, přičemž (i) první Splátka je splatná za měsíc
ode dne, kdy Věřitel odeslal Klientovi peněžní prostředky Úvěru, a (ii) každá další Splátka, až do úplného
splacení Celkové dlužné částky, je splatná do měsíce po datu splatnosti bezprostředně předcházející
Splátky. Splátky Klient hradí v příslušném kalendářním měsíci vždy ke dni, jehož číselné označení
se shoduje se dnem, kdy Věřitel odeslal Klientovi peněžní prostředky Úvěru, a není-li takový den,
pak v poslední den příslušného kalendářního měsíce. Pokud nepřipadne den splatnosti příslušné
Splátky na pracovní den, Klient splní svou povinnost, pokud Splátku uhradí bezprostředně následující
pracovní den. Věřitel se zavazuje Klienta informovat o odeslání peněžních prostředků Úvěru
na Účet Klienta i o datu první Splátky.
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Věřitel může na základě žádosti Klienta prostřednictvím funkce „Příslib platby“ bezplatně odložit úhradu
jednotlivé Splátky, a to i po její splatnosti, aniž by vůči Klientovi, který splátku v odloženém termínu
uhradí, uplatňoval nároky, které mu jinak v případě prodlení Klienta náleží dle této Smlouvy
a právních předpisů. V takovém případě úhrada takové bezplatně odložené Splátky proběhne
nejpozději k datu splatnosti bezprostředně následující Splátky. Datum splatnosti následující Splátky
a dalších Splátek zůstává nedotčeno. Klient může o bezplatné odložení Splátky požádat prostřednictvím
Klientského portálu. Rozhodnutí o tom, zda bude této žádosti Klienta vyhověno, je na výhradním
uvážení Věřitele. Poskytnutí bezplatného odkladu úhrady Splátky nepředstavuje dohodu o změně
této Smlouvy a v případě, že Klient splátku v odloženém termínu neuhradí, bude Věřitel oprávněn
po Klientovi požadovat veškerá plnění související s prodlením Klienta jako kdyby Věřitel nevyhověl
žádosti o bezplatný odklad úhrady Splátky.
Informace o datu splatnosti a výši každé Splátky stanovené v souladu s touto Smlouvou (viz předchozí
odstavec) a způsobu přiřazení každé Splátky na úhradu jistiny, Úroku a Úhrady za poskytnutí úvěru
za

účelem

úhrady

Celkové

dlužné

částky

jsou

uvedeny

v oznámení

předpisu

splátek

(„Předpis splátek“), které Klient obdrží od Věřitele bezprostředně po uzavření této Smlouvy.
V případě rozporu mezi Smlouvou a Předpisem splátek se Splátky řídí Smlouvou, s tím však,
že pokud Klient Splátky uhradí dle Předpisu splátek, nebude v prodlení.
Úvěr bude čerpán bezhotovostně, kdy Věřitel nejpozději do 5 (pěti) pracovních dní ode dne uzavření
této Smlouvy převede na Účet Klienta peněžní prostředky odpovídající Celkové výši spotřebitelského
úvěru.
Klient se zavazuje splácet Úvěr a provádět další platby dle této Smlouvy bezhotovostně na Účet Věřitele.
Klient je povinen uvést jako variabilní symbol každé platby číslo této Smlouvy. Splátka Úvěru
se považuje za řádně uhrazenou v okamžiku, kdy je platba připsána na Účet Věřitele.
Pokud Klient nezaplatí jakoukoli Splátku dle této Smlouvy řádně a včas, je povinen zaplatit Věřiteli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z příslušné dlužné částky, ohledně níž je Klient v prodlení,
a to za každý den prodlení, přičemž smluvní pokuta je splatná v den následující po dni prodlení.
Za prodlení s každou jednotlivou Splátkou lze Klientovi dále uložit smluvní pokutu v max. výši 500 Kč.
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V případě prodlení Klienta Věřitel zasílá Klientovi upomínky, v nichž Klienta vyzývá k uhrazení dluhu.
Zaslání upomínek je zpoplatněno částkou 750,- Kč za každou z nich, když tato částka se skládá
z účelně vynaložených nákladů spojených se zasláním a vyhotovením upomínky ve výši 250,- Kč
a smluvní pokuty ve výši 500,- Kč. Pokud Klient ani přes upomínky Věřitele neuhradí dlužné částky,
bude Klientovi zasláno oznámení, kterým jej Věřitel informuje o postoupení Úvěru inkasnímu
pracovníkovi Věřitele k vymáhání a současně stanoví Klientovi 30denní lhůtu k uhrazení dlužných
částek s tím, že nedojde-li k jejich uhrazení, bude zesplatněna část (níže vymezené) Celkové dlužné
částky. Toto oznámení je zpoplatněno částkou 1.500,- Kč, která je tvořena částkou 750,- Kč
podle první věty tohoto odstavce a částkou 750,- Kč jako náhrady nákladů Věřitele za činnost inkasního
pracovníka. Částky za upomínky a oznámení budou Klientovi připsány k Celkové dlužné částce.
Věřitel se může na základě svého výhradního uvážení rozhodnout a oznámit Klientovi,
že úhradu za zaslání upomínky nebude po Klientovi v konkrétním případě požadovat.
Zaplacením smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčeno právo Věřitele na náhradu účelně
vynaložených nákladů a na náhradu škody, která Věřiteli vznikla v souvislosti s prodlením Klienta,
a úroky z prodlení ve výši stanovené právními předpisy, přičemž ke dni podpisu Smlouvy výše úroku
z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den
kalendářního

pololetí,

které

předchází

kalendářnímu

pololetí,

v němž

došlo

k prodlení,

zvýšené o osm procentních bodů (změna této sazby je závislá na změně obecně závazných právních
předpisů). Výše zákonného úroku z prodlení ke dni uzavření této Smlouvy činí ______ % p. a.
Úrokem z prodlení bude úročena jak jistina Úvěru, tak narostlý, splatný a nezaplacený Úrok.
V případě, že Klient uhradí na Účet Věřitele částku, která přesahuje výši Splátky dle této Smlouvy
(aniž by Věřitele informoval, že zamýšlí provést předčasnou Splátku Úvěru) a Klient zároveň
není v prodlení s úhradou žádných svých dluhů z této Smlouvy („Přeplatek“), Věřitel může dle své volby
použít (držet) Přeplatek za účelem předplacení následující Splátky úvěru nebo Přeplatek Klientovi vrátit.
V případě, že je Klient v prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky dle této Smlouvy a je Věřitel oprávněn
Přeplatek použít na úhradu jakékoli z těchto dlužných částek.
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Strany tímto výslovně uvádějí, že včasné nevykonání jakéhokoliv práva Věřitele vyplývajícího
z této Smlouvy není prominutím jakéhokoli dluhu ze strany Věřitele. Předloží-li Věřitel při opakovaných
plněních z téhož právního důvodu Dlužníkovi kvitanci na plnění splatné později, neuplatní se v závislosti
na stavu evidence splácení Úvěru v online aplikaci klientského portálu na webových stránkách
www.smartpujcka.cz („Klientský portál“) domněnka podle § 1950 OZ, že splnil také to, co bylo splatné
dříve. Obdrží-li dlužník od Věřitele dlužní úpis (tj. např. prohlášení Dlužníka o uznání dluhu)
bez kvitance, neuplatní se v závislosti na stavu evidence splácení Úvěru na Klientském portálu
domněnka podle § 1952 odst. 2 OZ, že byl dluh splněn. Vydá-li Věřitel Dlužníkovi kvitanci nebo mu vrátí
dlužní úpis, aniž by Dlužník dluh splnil, nedochází k prominutí tohoto dluhu. Vydá-li Věřitel Dlužníkovi
kvitanci na jistinu dlužné pohledávky, neuplatní se v závislosti na stavu evidence splácení Úvěru
v Klientském portálu domněnka podle § 1949 odst. 1 třetí věta OZ, že bylo vyrovnáno také příslušenství
pohledávky.
Prohlášení Klienta
Klient tímto prohlašuje, že mu byly v dostatečném předstihu před podpisem Smlouvy Věřitelem
prostřednictvím

Klientského

portálu

v elektronické

podobě

poskytnuty

veškeré

informace

o spotřebitelském úvěru ve smyslu § 95 odst. 1 Zákona.
Klient tímto prohlašuje, že mu Věřitel poskytl náležité a dostatečné vysvětlení, na základě kterého,
byl schopen posoudit, zda Smlouva odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Klient prohlašuje,
že obdržel především náležité vysvětlení k informacím obsaženým v dokumentu „Standardní informace
o spotřebitelském úvěru“ dle předchozího odstavce, včetně poučení o důsledcích prodlení se splácením
a o dopadech této skutečnosti na Klienta, zejména Věřitel Klientovi vysvětlil dopady případného
vymáhání neuhrazených částek a zvýšení nákladů na straně Klienta o náklady řízení, úrok z prodlení
a sjednanou smluvní pokutu. Vysvětlení bylo Klientovi poskytnuto zejména prostřednictvím
informačního dokumentu poskytnutého Klientovi v Klientském portálu a zodpovězením případných
doplňujících dotazů Klienta pracovníky Věřitele na telefonické lince Věřitele. Klient považuje poskytnuté
vysvětlení za dostačující. Klient tímto prohlašuje, že si je vědom, že mu Věřitel neposkytl při poskytování
Úvěru nezávislou radu ve smyslu § 85 odst. 1 Zákona, a Úvěr proto nebyl poskytnut na základě analýzy
Klientovy finanční situace, jeho požadavků, cílů, potřeb, a rizik, kterým může být Klient po celou dobu
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trvání Úvěru vystaven, ani na základě výběru z dostatečného počtu vhodných produktů spotřebitelského
úvěru.
Klient tímto prohlašuje, že veškerým poskytnutým informacím, vysvětlením a poučením zcela porozuměl
a po řádném zvážení prohlašuje, že Úvěr odpovídá jeho potřebám, možnostem a finanční situaci,
a že si je vědom veškerých svých povinností ze Smlouvy a negativních dopadů v případě porušení
těchto povinností.
Klient tímto prohlašuje, že před uzavřením Smlouvy poskytl Věřiteli úplné, přesné a pravdivé údaje
o své finanční situaci, o svých příjmech, o nákladech a výdajích své domácnosti (včetně dalších půjček,
úvěrů či finančních dluzích své domácnosti) a nezamlčel žádnou skutečnost, která by mohla mít dopad
na jeho schopnost splácet Úvěr.

Povinnosti Klienta
Klient

je

povinen

oznámit

Věřiteli

veškeré

změny

údajů

uvedených

v záhlaví

Smlouvy,

zejména pak adresu trvalého bydliště a kontaktní údaje, a dále údaje o své finanční situaci,
o svých příjmech, o nákladech a výdajích o nákladech a výdajích své domácnosti (včetně dalších půjček,
úvěrů či finančních dluzích své domácnosti), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů
od změny některé z uvedených skutečností.
Klient je povinen a zavazuje se Celkovou dlužnou částku splatit ve lhůtách a Splátkách uvedených
v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že pohledávka na zaplacení Úhrady
za poskytnutí úvěru vzniká v den uzavření této Smlouvy a je splatná postupně tak, jak je uvedeno
v této Smlouvě (přehledně také v Předpisu splátek).
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Nezaplatí-li Klient jakoukoli Splátku řádně a včas ani ve 30denní lhůtě od okamžiku, kdy byl Věřitelem
k jejímu uhrazení vyzván, stávají se dosud neuhrazená část Celkové výše spotřebitelského úvěru
a dále také Úhrada za poskytnutí úvěru splatnými první den následující po uplynutí stanovené
30denní lhůty, nedohodnou-li se Klient a Věřitel písemně jinak. Lhůta 30 dnů podle předchozí věty
počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné výzvy Klientovi. Celková výše spotřebitelského
úvěru a Úhrada za poskytnutí úvěru podle této Smlouvy se stávají splatnými za podmínek stanovených
Smlouvou též v případě, bylo-li u insolvenčního soudu zahájeno ve vztahu ke Klientovi či jeho majetku
insolvenční řízení.
Věřitel má právo zrušit závazek založený Smlouvou a požadovat oznámením zaslaným Klientovi
okamžité splacení celé Celkové výše spotřebitelského úvěru Klientem a dále také Úhrady za poskytnutí
úvěru, pokud se Věřitel dozví, že peněžní prostředky byly Klientovi poskytnuty na základě nepravdivých
nebo hrubě zkreslených údajů, nebo že Klient Věřiteli zamlčel podstatné údaje pro posouzení
úvěruschopnosti. Stane-li se celý dluh předčasně splatný, je Klient povinen spolu s poskytnutými
peněžními prostředky uhradit Úhradu za poskytnutí úvěru, narostlý Úrok, případnou smluvní pokutu
a úroky z prodlení.
Pokud Klient zaplatí pouze část Splátky nebo bude platit své dluhy s prodlením a neurčí jinak,
budou jeho dluhy ze Smlouvy hrazeny tak, že obdržené finanční plnění bude použito k úhradě dlužných
částek v následujícím pořadí: poplatky spojené s upomínkami (zahrnující účelně vynaložené náklady
a smluvní pokuty za zaslání upomínek), Úroky, Úhrada za poskytnutí úvěru, jistina úvěru a na závěr
k úhradě úroků z prodlení a dalších smluvních pokut a jiných částek.
Klient se zavazuje poskytnout Věřiteli potřebnou součinnost při kontrole plnění povinností vyplývajících
ze Smlouvy.
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Právo Klienta předčasně splatit Úvěr
Klient je oprávněn splatit Úvěr či jeho část kdykoliv před dnem splatnosti.
Každá mimořádná Splátka bude použita nejdříve k úhradě nákladů, poplatků, výdajů vynaložených
Věřitelem a plateb uhrazených Věřitelem při výkonu jeho práv nebo v souvislosti s jeho oprávněními,
a poté k úhradě splatného příslušenství a smluvních pokut, a poté k úhradě nejpozději splatné Splátky
(Splátek), neuvede-li Klient jinak.
Dojde-li k předčasnému splacení Úvěru z jiného důvodu než v důsledku porušení povinností Klienta,
má Klient právo na snížení celkových nákladů Úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl Klient
povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení Úvěru.
Pro případ předčasného splacení Úvěru má Věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů,
které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením, spočívajících v individuálním zpracování
ukončení úvěrového případu a zanesení dat do informačního systému Věřitele. Výše náhrady nákladů
nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části Celkové výše spotřebitelského úvěru,
přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem Úvěru jeden rok. Není-li tato doba
delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části
Celkové výše spotřebitelského úvěru. Výše popsané procentuální limity se nevztahují na Úhradu
za poskytnutí úvěru, které nejsou náklady podle prvé věty tohoto odstavce a které je Klient povinen
splatit v plné výši.
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Splatnost, úrok a RPSN Úvěru
Splatnost Úvěru, zápůjční úroková sazba a roční procentní sazba nákladů týkající se Úvěru
jsou uvedeny na straně 1 této Smlouvy.
Úrok je počítán denně ze skutečné výše vyčerpané a nesplacené jistiny Úvěru. Denní úrok je stanoven
z roční úrokové sazby s předpokladem kalendářního roku trvajícího 365 dní.
Zápůjční úroková sazba představuje pevnou úrokovou sazbu, která může být měněna výhradně
písemným dodatkem k této Smlouvě.
Hodnota RPSN uvedená výše je sazbou maximální a při jejím výpočtu se pro stanovení okamžiku
čerpání Úvěru vychází z předpokladu, že převod peněžních prostředků na Účet Klienta bude trvat
nejdelší možnou dobu (např. s ohledem na případné dny pracovního klidu a státní svátky), a tedy,
že Klient bude mít peněžní prostředky k dispozici na svém bankovním účtu sedmý den poté,
co mu budou ze strany Věřitele zaslány na Účet Klienta. V případě, že budou peněžní prostředky
připsány na Účet Klienta dříve, bude skutečná výše sazby RPSN nižší než hodnota uvedená
ve Smlouvě.
Pro účely výpočtu RPSN se vychází z předpokladů, že Úvěr ve výši uvedené na str. 1 Smlouvy bude
Klientem čerpán v okamžiku připsání peněžních prostředků Úvěru na Účet Klienta sedmý den
po odeslání čerpané částky Úvěru z Účtu Věřitele na Účet Klienta; první Splátka bude splatná za měsíc
ode dne , kdy Věřitel odeslal Klientovi peněžní prostředky na Účet Klienta, a následující Splátky budou
splatné vždy jeden měsíc po datu splatnosti bezprostředně předcházející Splátky; výše každé Splátky,
jejíž součástí je rovněž splátka Úroku a Úhrady za poskytnutí úvěru, bude činit částku uvedenou
na str. 1 této Smlouvy, s tím, že výše Splátek zůstane po celou dobu trvání Smlouvy nezměněna.
Při výpočtu RPSN se vychází z předpokladu, že Smlouva zůstane platná po dobu trvání uvedenou
na str. 1 Smlouvy a Strany budou plnit své povinnosti za podmínek a ve lhůtách stanovených
ve

Smlouvě.

RPSN

je

ve

Smlouvě

uvedena

z důvodu

zaokrouhlení

Splátek

v maximální možné hodnotě, ve skutečnosti může být díky zaokrouhlení Splátek nižší a být pro Klienta
výhodnější.
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Ukončení smlouvy
Smlouvu lze ukončit dohodou mezi Věřitelem a Klientem. Smlouva může být rovněž ukončena
odstoupením za podmínek stanovených touto Smlouvou a právními předpisy.
Odstoupení od Smlouvy Klientem
Klient může písemně odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodů do 14 dnů od uzavření Smlouvy.
Lhůta pro odstoupení je dodržena, je-li písemné odstoupení odesláno Klientem Věřiteli nejpozději
v poslední den lhůty. V případě takového odstoupení je Klient povinen Věřiteli bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání písemného odstoupení, zaplatit vyčerpanou jistinu Úvěru
(tj. vrátit poskytnuté peněžní prostředky). Dále je Klient povinen zaplatit Věřiteli sjednaný úrok,
a to za období ode dne, kdy byly peněžní prostředky jako Úvěr Klientovi poskytnuty, do dne,
kdy budou tyto peněžní prostředky zcela splaceny. V případě odstoupení Klienta od Smlouvy 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.
Odstoupení od Smlouvy podepsané Klientem je Klient povinen doručit Věřiteli v listinné podobě
na adresu uvedenou v zápatí této Smlouvy. Věřitel potvrdí Klientovi bez zbytečného odkladu v textové
podobě přijetí odstoupení.
Závěrečná ustanovení
Třetí osoba není oprávněna převzít dluh Klienta ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu
Věřitele.
Věřitel může jednostranně započíst jakékoliv splatné, nesplatné či promlčené pohledávky za Klientem
vůči jakýmkoli, splatným i nesplatným, pohledávkám Klienta za Věřitelem. Věřitel může postoupit
třetím osobám jakékoliv pohledávky z této Smlouvy bez souhlasu Klienta.

EC Financial Services, a.s.
Pražská 636
252 41 Dolní Břežany

www.smartpujcka.cz
tel.: 844 600 300
info@smartpujcka.cz
10
SMLD_SP_SU_2_2020_2

Dlužník tímto prohlašuje, 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, a v případě, že by se takovou osobou stal, neprodleně o tom Věřitele informuje.
Dlužník tímto dále prohlašuje, že se na něj nevztahují žádné mezinárodní sankce ve smyslu
zák. č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů,
a v případě, že by se takovou osobou stal, neprodleně o tom Věřitele informuje. Dlužník prohlašuje,
že veškeré Splátky Úvěru a jeho příslušenství budou provedeny z peněžních prostředků legálního
původu a zavazuje se tuto skutečnosti na žádost Věřitele doložit relevantními doklady.
Klient má právo kdykoliv za trvání Smlouvy písemně žádat výpis z interní evidence vedené Věřitelem
a výpis v podobě tabulky umoření, ze které bude patrná výše již uhrazených peněžních prostředků
čerpaných jako Úvěr, Úhrady za poskytnutí úvěru a Úroku a doposud neuhrazené výše peněžních
prostředků čerpaných jako Úvěr, Úhrady za poskytnutí úvěru a Úroku. Věřitel takovéto žádosti bezplatně
vyhoví bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 20 dnů. Evidenci dluhů ze Smlouvy vede Věřitel
rovněž prostřednictvím Klientského portálu; Klient bere na vědomí, že informace uvedené na Klientském
portálu mají pouze informativní charakter (s výjimkou Digitálního archivu) a Věřitel nezaručuje
jejich správnost.
Dozor nad dodržováním povinností vyplývajících ze Zákona vykonává nad Věřitelem Česká národní
banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03. Spotřebitel má právo obrátit se v případě sporů
ze Smlouvy na Finančního arbitra České republiky, a to písemně na adrese Legerova 69,
110 00 Praha 1 či prostřednictvím internetové stránky na adrese www.finarbitr.cz.
Klient potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy obdržel návrh smluvních
podmínek, které jsou obsahem Smlouvy, a to v podobě návrhu textu Smlouvy. Klient dále potvrzuje,
že si před podepsáním Smlouvy přečetl všechny její podmínky, že porozuměl všem ustanovením,
že Smlouva představuje jeho svobodnou vůli a nebyla uzavřena v tísni. Jedno vyhotovení Smlouvy
je po podpisu zasláno na e-mailovou adresu Klienta/poskytnuto prostřednictvím Klientského portálu.
Tato Smlouva bude po celou dobu trvání tohoto úvěrového vztahu mezi Věřitelem a Klientem dostupná
na Klientském portálu v Digitálním archivu.
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Tato Smlouva může být uzavřena a podepsána pouze v písemné formě prostřednictvím Klientského
portálu. Veškeré dodatky k této Smlouvě včetně jejich změn nebo dohody o jejím zrušení musí
být provedeny písemně. Postup uzavření této Smlouvy a následnou komunikaci prostřednictvím
Klientského portálu blíže upravuje Smlouva o používání Klientského portálu uzavřená Věřitelem
a Klientem.
Tato Smlouva se řídí českým právem.
Tuto Smlouvu nelze uzavřít, respektive nabídku na uzavření této Smlouvy přijmout s žádným dodatkem
nebo odchylkou, i kdyby tyto podstatně neměnily podmínky této Smlouvy. Ustanovení § 1740
odst. 3 OZ se nepoužije.
Žádná ze Stran není oprávněna přijmout nabídku na uzavření této Smlouvy jinak než písemně
prostřednictvím Klientského portálu, například tím, že se zachová podle takové nabídky.
Ustanovení § 1744 OZ se nepoužije.
Klient na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 1 a 2 OZ výslovně přebírá nebezpečí změny okolností,
tudíž i pokud by došlo k tak podstatné změně okolností, že by taková změna založila v právech
a povinnostech Stran hrubý nepoměr znevýhodněním Klienta, nemá Klient právo domáhat
se vůči Věřiteli obnovení jednání o Smlouvě.
Věřitel je oprávněn kdykoliv i bez jakéhokoliv důvodu ukončit jednání o uzavření této Smlouvy
a v případě, že nedojde k uzavření Smlouvy s Klientem, nebude Věřitel v žádném případě odpovědný
za škodu vzniklou Klientovi z takového neuzavření Smlouvy.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, zdánlivým či neúčinným,
popř. nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná, účinná a vymahatelná,
lze-li

je

od

ostatního

obsahu

Smlouvy

oddělit.

Namísto

neplatného,

zdánlivého,

neúčinného či nevymahatelného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů
upravujících příslušnou otázku vzájemného vztahu Stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah
přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení zdánlivého,
neplatného, resp. neúčinného či nevymahatelného.
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Klient bere na vědomí, že pohledávka Věřitele, která vznikla na základě této Smlouvy,
muže být ze strany Věřitele zastavena ve prospěch společnosti Banka CREDITAS a.s., ICO: 63492555,
se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 („Banka"). Dokud nebude Klient Bankou vyzván,
aby úhradu pohledávek ze Smlouvy provedl ve prospěch Banky, bude i nadále povinen provádět úhradu
pohledávek ze Smlouvy ve prospěch Věřitele, a to způsobem dohodnutým v této Smlouvě.

Věřitel
EC Financial Services, a.s.
Datum podpisu: _______

__________________

__________________

Mgr. Miroslav Kučírek

Vladislav Ligas

předseda představenstva

člen představenstva

Klient
Dne: _______ Čas: _______
Jméno a příjmení Klienta: ____________________________
Jedinečný kód: _______

Klient podepisuje dokument tak, že na své osobní stránce v Klientském portálu vyplní do příslušného
podpisového okna vztahující se k této Smlouvě své jméno, příjmení a jedinečný kód odpovídající
variabilnímu symbolu platby, která byla za tímto účelem zaslána poskytovatelem úvěru na bankovní
účet klienta.
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