
SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 
Qkonto č.  

Tuto smlouvu o spotřebitelském úvěru (dále jen „Smlouva“) uzavřely podle ustanovení § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“) a ustanovení § 104 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále v textu i „ZSÚ“), následující smluvní strany: 

Společnost T&C DOMOV s.r.o., se sídlem Chudčická 1351/17, 63500 Brno, adresa pro doručování Hněvkovského 15, 61700 Brno, IČ 271 24 339,  
tel. 606 611 129, email info@quickpujcky.cz, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 76291, jednatelé Bc. Březa Marek  
a Slabý Zbyněk (Poskytovatel spotřebitelského úvěru ve smyslu § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru)
(dále jen „Úvěrující“)

a

7 3 0 3

A
Příjmení Jméno Rodné příjmení Titul

B
Rodné číslo Číslo OP 2. doklad totožnosti (pas/ŘP/RL) Emailová adresa pro doručování

C

Adresa trvalého bydliště - ulice (místo) PSČ Obec, dodací pošta Tel. číslo

Adresa pro doručování - ulice (místo) PSČ Obec, dodací pošta Tel. číslo

D Číslo bankovního účtu Úvěrovaného pro bezhotovostní čerpání

PARAMETRY ÚVĚRU

E

Celková výše úvěrového rámce: Variabilní symbol pro splácení Úvěru: Číslo bankovního účtu pro splácení Úvěru:

Kč číslo Smlouvy
2600167428 / 2010

(FIO banka)
Minimální výše splátky: 7,46% z výše sjednaného úvěrového rámce, pokud však výše splátky nepřesahuje celko-
vou dlužnou částku. Splátka sestává z měsíčního administrativního poplatku, úroku (nesplacená jistina * úroková 
sazba p.a./(100*12)) a jistiny (minimální měsíční splátka mínus administrativní poplatek mínus úrok).

Kč

Způsob a termín vyplacení Úvěru: v hotovosti ihned po podpisu Smlouvy nebo bezhotovostním převodem na účet Úvěrovaného, uvedený 
ve Smlouvě, do tří dnů po podpisu Smlouvy.

F

Výše měsíčního administrativního poplatku: Úvěrující sjednává s Úvěrovaným měsíční ad-
ministrativní poplatek, který zahrnuje náklady za přístup do klientské zóny, na rezervování 
finančních prostředků k poskytnutí částky úvěrového rámce, správu Úvěru, a je součástí 
splátky Úvěru.

Kč

Úroková sazba 
(pevná, roční):

19,66% 
p.a.

Výše a splatnost poplatku za sjednání Úvěru: Úvěrující sjednává s Úvěrovaným poplatek 
za sjednání Úvěru, který je splatný v hotovosti při podpisu Smlouvy a není součástí splátky 
Úvěru.

Kč
Druh úvěru: 

spotřebitelský, jiný 
než na bydlení

Celková částka ke splacení Úvěrovaným: Pro účely výpočtu celkové částky se má za to, že je 
Úvěr vyčerpán okamžitě, v plné výši úvěrového rámce, současně je hrazen 18 pravidelnými 
měsíčními splátkami ve výši sjednané minimální měsíční splátky, a v průběhu splácení nedo-
jde k dalšímu čerpání ani k prodlení.

Kč Účel úvěru:
bezúčelový

Počet splátek: 18 - platí za předpokladu, že Úvěr je vyčerpán v plné výši úvěrového rámce, současně je hrazen pravidelnými minimálními 
měsíčními splátkami a v průběhu splácení nedojde k dalšímu čerpání, popř. nedojde k předčasnému částečnému či úplnému uhrazení úvěru. 

Roční procentní sazba nákladů (RPSN): Roční procentní sazba nákladů na úvěr v sobě obsahuje položky smluvních 
úroků z úvěru, administrativní poplatek, poplatek za sjednání úvěru, které jsou specifikovány ve Smlouvě. Pro účely 
výpočtu RPSN se má za to, že je úvěr vyčerpán okamžitě, v plné výši úvěrového rámce, současně je hrazen 18 pra-
videlnými měsíčními splátkami ve výši sjednané minimální měsíční splátky, a v průběhu splácení nedojde k dalšímu 
čerpání.

58,9%

Doba trvání úvěru: do posledního dne 18-tého měsíce po měsíci, v němž byla uzavřena Smlouva, a to za předpokladu, že Úvěr je vyčerpán 
okamžitě v plné výši úvěrového rámce, současně je Úvěr hrazen pravidelnými minimálními měsíčními splátkami a v průběhu splácení nedo-
jde k dalšímu čerpání (dočerpání), popř. nedojde k předčasnému částečnému či úplnému uhrazení Úvěru. Pokud některý z uvedených před-
pokladů není splněn, doba trvání úvěru, stejně jako počet minimálních měsíčních splátek, vedoucích ke splacení úvěru, se změní, a to tak, 
aby pokud je to možné nedošlo k navýšení poslední splátky, přičemž nejdéle může doba trvání úvěru činit tři (3) roky od uzavření smlouvy.

Doba trvání smlouvy: Smlouva se uzavírá na dobu tří (3) let ode dne jejího uzavření. V případě, že k poslednímu dni sjednané tříleté lhůty 
nebudou uhrazeny veškeré závazky Úvěrovaného ze Smlouvy, doba trvání smlouvy se prodlužuje do dne, kdy dojde k úplné úhradě všech 
závazků ze Smlouvy vyplývajících. V tomto případě, po uplynutí 3 let od uzavření Smlouvy, již však nelze nadále provádět další čerpání 
(dočerpávání).

Splatnost úvěru: v pravidelných měsíčních splátkách, splatných vždy k poslednímu dni v měsíci, počínaje kalendářním měsícem následují-
cím po měsíci, ve kterém došlo k prvnímu čerpání finanční částky z úvěrového rámce; výše každé měsíční splátky musí odpovídat nejméně 
minimální výši splátky sjednané ve Smlouvě.

(dále jen „Úvěrovaný“)
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I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Úvěrující se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Úvěrovanému úvěr jiný než na bydlení (tj. spotřebitelský úvěr) specifikovaný výše v 
bodech E a F tabulky na straně 1 této Smlouvy, a to v souladu s ust. § 2395 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a zákonem o spotřebitelském 
úvěru č. 257/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů spolu se souvisejícími právními předpisy.
2. Úvěrovaný prohlašuje, že při uzavírání této Smlouvy vystupuje jako spotřebitel (tzn. mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo jiné samostatně 
výdělečné činnosti). 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Úvěrující se zavazuje poskytnout Úvěrovanému spotřebitelský úvěr (dále v textu jen „Úvěr“), jehož výše a parametry jsou specifikovány na 
straně 1 této Smlouvy (body E a F). Úvěrovaný se zavazuje poskytnuté finanční prostředky z Úvěru vrátit Úvěrujícímu spolu s příslušenstvím a sjed-
nanými poplatky ve lhůtě dohodnuté touto Smlouvou. 

III. ÚROKY A CENY

1. Úvěrovaný se zavazuje splatit Úvěrujícímu Úvěr se smluvním úrokem na základě roční úrokové sazby sjednané na straně 1 této Smlouvy. 
2. Úvěrovaný je povinen zaplatit Úvěrujícímu veškeré účelně vynaložené náklady, výdaje a poplatky, které jsou konkrétně specifikovány ve Smlou-
vě nebo v Sazebníku, který tvoří přílohu č. 4 a nedílnou součást této Smlouvy (dále v textu jen „Sazebník“).

IV.ČERPÁNÍ ÚVĚRU

1. Právo Úvěrovaného čerpat úvěr je jeho ryze osobním právem, které nepodléhá převodu ani přechodu ve prospěch třetích osob. Uvedené právo 
zaniká smrtí Úvěrovaného. Úvěrovaný je oprávněn realizovat své právo podpisem této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Úvěrující je povinen, 
při prvním čerpání úvěru, odeslat finanční částku z úvěru na bankovní účet Úvěrovaného uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to max. do 3 dnů od 
podpisu Smlouvy nebo předat v hotovosti prostřednictvím vázaného zástupce, který je oprávněn úvěr v hotovosti vyplatit, či osoby oprávněné jednat 
za Úvěrujícího, a to ihned po podpisu Smlouvy. 
2. Úvěrovaný může čerpat Úvěr až do výše sjednaného úvěrového rámce, přičemž jej může vyčerpat celý jednorázově v plné výši nebo ho může 
čerpat postupně v libovolných částech. Výše jednorázově čerpané částky nesmí být nižší, než sjednaná minimální splátka. Vyčerpanou část úvěro-
vého rámce splácí Úvěrovaný způsobem a v termínech dohodnutých ve Smlouvě. Z každé splátky je hrazen měsíční administrativní poplatek, úrok 
a jistina. V případě, že Úvěrovaný řádně a včas splatí splátku alespoň v minimální sjednané výši, dojde automaticky k navýšení nevyčerpané části 
úvěrového rámce o částku odpovídající splacené jistině úvěru. Tímto způsobem navýšenou nevyčerpanou část úvěrového rámce může Úvěrovaný 
na žádost vyčerpat (žádost o dočerpání) za předpokladu, že výše jednorázově čerpané částky nebude nižší než sjednaná minimální splátka, a za 
podmínek dále uvedených. Jakékoli čerpání úvěru (nevyčerpané části z úvěrového rámce), pokud nejde o první čerpání, se pro účely této Smlouvy 
nazývá „dočerpání“. Dočerpávat úvěr z úvěrového rámce lze, při splnění sjednaných podmínek, po dobu trvání Smlouvy opakovaně, nejdéle však 
po dobu 3 let od uzavření Smlouvy.
3. Umožnění dočerpání úvěru je služba zpoplatněná dle Sazebníku. Žádost o dočerpání úvěru může Úvěrovaný realizovat:
 a) písemně, vyplněním formuláře Úvěrujícího (ke stažení na www.qkonto.cz) a jeho zasláním na adresu sídla Úvěrujícího
 b) emailem, vyplněním formuláře Úvěrujícího (ke stažení na www.qkonto.cz) a zasláním kopie vyplněného formuláře na emailovou adresu  
  Úvěrujícího (info@quickpujcky.cz) či zasláním emailu ve znění tohoto formuláře. Při tomto způsobu žádání o dočerpání je akceptována pouze  
  žádost přijatá z emailové adresy uvedené Úvěrovaným ve Smlouvě
 c) vyplněním formuláře Úvěrujícího přímo u vázaného zástupce či osoby oprávněné jednat za Úvěrujícího
 d) prostřednictvím klientské zóny na www.qkonto.cz
Vzhledem k důležitosti informace o aktuální e-mailové adrese a/nebo číslu bankovního účtu Úvěrovaného, je nezbytné, aby Úvěrovaný neprodleně 
Úvěrujícího informoval o aktuální e-mailové adrese a o aktuálním bankovním účtu Úvěrujícího. Změnu emailové adresy nebo čísla bankovního účtu 
Úvěrovaného se Úvěrovaný zavazuje učinit vůči Úvěrujícímu pouze na změnovém formuláři, který je umístěn na webových stránkách Úvěrujícího 
www.qkonto.cz., a to přímo u vázaného zástupce či osoby oprávněné jednat za Úvěrujícího nebo zasláním vyplněného změnového formuláře s 
úředně ověřeným podpisem Úvěrovaného na adresu Úvěrujícího uvedenou v této smlouvě. 
4. Dočerpání provedené na základě žádosti dle čl. IV. odst. 3 písm. a), b) a d) je bezhotovostní a Úvěrující poukáže dočerpávanou částku na účet 
Úvěrovaného uvedený ve Smlouvě, a to do 3 dnů od přijetí žádosti o dočerpání a schválení dočerpání Úvěrujícím. Dočerpání provedené na základě 
žádosti dle čl. IV. odst. 3 písm. c) je hotovostní a dočerpávaná částka bude Úvěrovanému vyplacena v hotovosti vázaným zástupcem či osobou 
oprávněnou jednat za Úvěrujícího, a to ihned po přijetí žádosti o dočerpání a schválení dočerpání Úvěrujícím. Dočerpání úvěru v hotovosti, na zá-
kladě žádosti dle čl. IV. odst. 3 písm. c), lze realizovat jen v odůvodněných případech a po souhlasu obou smluvních stran.
5. Úvěrovaný bere na vědomí, že dočerpání úvěru a zároveň pokračující splácení ve výši pouze minimální měsíční splátky dohodnuté ve Smlouvě, 
má za následek, že v okamžiku zaplacení 18. splátky nebude zůstatek nesplacené jistiny nulový a úvěr tím nebude splacen. V tomto případě se 
adekvátně prodlouží doba trvání úvěru v souladu s ujednáním o době trvání Úvěru na straně 1 Smlouvy (bod F) tak, aby úvěr i po dočerpání, pokud 
je to možné, mohl být splacen pravidelnými měsíčními splátkami při zachování sjednané minimální výše splátky a nedošlo k navýšení žádné splátky, 
přičemž doba trvání úvěru může činit nejdéle 3 roky od uzavření Smlouvy. Pokud s ohledem na maximální dobu trvání úvěru nebude možné úvěr 
splatit pravidelnými měsíčními splátkami v minimální výši a Úvěrovaný splátky nenavýší, bere Úvěrovaný na vědomí a souhlasí, že poslední splátka 
bude navýšena a bude odpovídat zůstatku celého nesplaceného úvěru, přičemž tuto poslední splátku je Úvěrovaný povinen uhradit nejpozději po-
slední den v měsíci, který předchází měsíci, v němž dojde k uplynutí 3leté lhůty od uzavření Smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že dočerpání není možno provést a Úvěrovaný není oprávněn čerpat zbývající část finančních prostředků 
z úvěrového rámce v případě, je-li Úvěrovaný v prodlení byť s jedinou splátkou úvěru, její částí či jiným závazkem, a to v jakékoli výši, a rovněž v 
případě, nebude-li dostatečně prokázána úvěruschopnost Úvěrovaného splácet dočerpaný úvěr. V takových případech Úvěrující žádosti o dočer-
pání nevyhoví a zablokuje čerpání prostředků z úvěrového rámce. Úvěrující je dále oprávněn zablokovat čerpání prostředků z úvěrového rámce 
a nevyhovět žádosti o dočerpání v případě, že Úvěrovaný poruší Smlouvu, vyskytnou-li se okolnosti, které mohou negativně ovlivnit schopnost 
Úvěrovaného splácet své závazky (např. zahájení exekučního či insolvenčního řízení apod.) či v případě, kdy má Úvěrující důvodné podezření, že by 
takové okolnosti mohly nastat. Úvěrující rovněž neumožní dočerpání v případě, že nebude v okamžiku žádosti Úvěrovaného oprávněn k poskytování 
spotřebitelského úvěru v souladu s příslušným zákonem.
7. Úvěrující se zavazuje poskytnout Úvěrovanému informaci o stavu jeho Úvěru, a to prostřednictvím výpisů o stavu úvěru (dále jen „výpis“). Úvě-
rující zašle Úvěrovanému bezplatně výroční výpis sestavený vždy k 31.12. za uplynulý rok, a to nejpozději do 28. 2. následujícího roku. Úvěrovaný si 
může s Úvěrujícím dohodnout i jinou periodu výpisu, tato služba však může být zpoplatněna dle Sazebníku a její parametry musí být specifikovány 
dodatkem ke Smlouvě. Pokud dojde v kalendářním roce k ukončení či zesplatnění úvěru, dohodly se smluvní strany, že se v takovém případě výroční 
výpis za tento kalendářní rok nesestavuje a Úvěrovanému neodesílá, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
8. Úvěrující se zavazuje poskytnout Úvěrovanému na základě písemné žádosti kdykoliv bezplatně tabulku 
umoření.
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V. SPLATNOST A ZPŮSOB SPLÁCENÍ 

1. Úvěrovaný se zavazuje splatit Úvěr spolu s příslušenstvím a administrativním poplatkem v pravidelných měsíčních splátkách. 
2. Každá jednotlivá měsíční splátka je splatná k poslednímu dni v kalendářním měsíci, počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém došlo  
k prvnímu čerpání Úvěru. Výše splátky je uvedena na straně 1 Smlouvy (bod E) a je sjednána jako minimální. Úvěrovaný je oprávněn uhradit kterou-
koli splátku ve vyšší než minimální výši. Splátka, za situace, kdy je plněno řádně a včas, se započítává nejprve na měsíční administrativní poplatek, 
poté na smluvní úrok a následně na jistinu Úvěru (tj. kladný rozdíl mezi výší provedené úhrady a součtem položky měsíčního administrativního 
poplatku a položky smluvního úroku).
3. Úvěrovaný se zavazuje hradit veškeré platby na Úvěr ve prospěch bankovního účtu Úvěrujícího a platby označit variabilním symbolem. Pokud 
tak neučiní, jeho platba se nepovažuje za řádně splněnou do okamžiku, kdy takovou skutečnost prokáže a platbu identifikuje. Úvěrující je v takovém 
případě oprávněn podle uvážení poslat částku přijatou bez řádné identifikace zpět na účet, ze kterého platba odešla a není povinen prověřovat, který 
subjekt platbu provedl. I v takovém případě trvá povinnost Úvěrovaného hradit splátky a až do doby úhrady splátky s řádnou identifikací je Úvě-
rovaný v prodlení. Úvěrující má ve výše uvedeném případě nárok na veškerá plnění spojená s prodlením Úvěrovaného se splátkou (smluvní pokutu 
za prodlení, náklady na upomínky atd.), a to až do okamžiku identifikace platby. Datum úhrady je v tomto případě rovno datu písemné identifikace 
platby ze strany Úvěrovaného.
4. Úvěrovaný tímto prohlašuje, že byl Úvěrujícím seznámen o jeho právu splatit předčasně Úvěr bez jakékoliv sankce a nákladů, které mu vzniknou 
v souvislosti s předčasným splacením. Úvěrovaný není oprávněn mít na úvěrovém účtu přeplatek. Pokud přeplatek vznikne, není považován za vklad 
a v tomto případě nevzniká Úvěrovanému žádný nárok na úrok či jinou úplatu obdobného charakteru. Přeplatek je Úvěrující oprávněn započíst na 
úhradu jiné splatné pohledávky za Úvěrovaným, a není-li jí, vrátí přeplatek Úvěrovanému na jeho náklady, a to buď hotovostně či bezhotovostně na 
bankovní účet uvedený Úvěrovaným v této Smlouvě. Poplatek za vrácení přeplatku je definován v Sazebníku.
5. Smluvní strany se dohodly, že Úvěrující je oprávněn započíst pravidelné i mimořádné splátky úvěru, není-li dále dohodnuto jinak, k úhradě nejdříve: 
 za a) účelně vynaložených nákladů na vymáhání pohledávek při prodlení Úvěrovaného,
 za b) účelně vynaložených nákladů na upomínky,
 za c) smluvních pokut, 
 za d) úroků z prodlení v zákonné výši,
 za e) splátky úvěru a v jejím rámci nejdříve k úhradě administrativního poplatku, smluvní úroku, jistiny 
6. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv platba došlá na účet Úvěrujícího s variabilním symbolem Úvěrovaného, byť byla odeslána třetí osobou, 
platí za platbu od Úvěrovaného. Úvěrovaný takovou skutečnost již později není oprávněn rozporovat.

VI. INFORMACE A PRAVIDLA KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1. Úvěrovaný uděluje Úvěrujícímu výslovný souhlas k tomu, aby Úvěrující zpřístupnil informace v ustanovení § 1828 zákona č. 89/2012 Sb. na 
svých webových stránkách www.quickpujcky.cz.
2. Úvěrovaný tímto výslovně souhlasí s tím, aby Úvěrující, zprostředkovatel či vázaný zástupce pořizoval kopie dokladu totožnosti a dalších doku-
mentů jako jsou např. výpisy z bankovního účtu, SIPO, výpis plateb za energie a telekomunikačních služeb, prokazující identitu Úvěrovaného a další 
údaje poskytované Úvěrovaným v souvislosti s žádostí o úvěr.
3. Úvěrovaný se zavazuje sdělit Úvěrujícímu bezodkladně písemně, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů, informace o změně v následujících 
skutečnostech, na změnovém formuláři, který je umístěn na webových stránkách Úvěrujícího www.qkonto.cz., a to přímo u vázaného zástupce či 
osoby oprávněné jednat za Úvěrujícího nebo zasláním vyplněného změnového formuláře na adresu Úvěrujícího uvedenou v této smlouvě, přičemž 
v případě uvedeném v odst. 3 písm. a) tohoto článku musí být podpis Úvěrovaného úředně ověřen: 
 a) změna osobních údajů, zejména změna adresy trvalého bydliště a adresy pro doručování, telefonu či e-mailové adresy, bankovního účtu  
  Úvěrovaného 
 b) změna v předpokladech úvěruschopnosti a bonity Úvěrovaného,
 c) změna v postavení Úvěrovaného coby osoby politicky exponované,
 d) změna týkající se svéprávnosti Úvěrovaného, 
 e) zahájení jakéhokoliv soudního řízení s osobou Úvěrovaného, které může mít vliv na jeho schopnost splácet Úvěr, zejména pak zahájení insol- 
  venčního řízení, exekučního řízení nebo řízení o výkonu rozhodnutí, řízení o určení odporovatelnosti zkracujícího právního jednání, trestní  
  řízení,
 f) ztráta, zcizení či zneužití osobních dokladů Úvěrovaného,
 g) zcizení či ztráta přístupových kódů a údajů k prostředkům komunikace s Úvěrujícím.
4. Změny oznámené v souladu s odst. 3. tohoto článku Úvěrující vyznačí ve své evidenci a zavazuje se postupovat nadále v souladu s těmito změnami.

VII. ZPŮSOB PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 KLIENTSKÁ ZÓNA

1. Smluvní strany se dohodly vzájemně komunikovat prostředky komunikace na dálku. To nevylučuje možnost osobního jednání a komunikace, 
zejména prostřednictvím vázaných zástupců a zprostředkovatelů. Za prostředky komunikace na dálku se pro účely této smlouvy považují e-mail, 
poštovní zásilka zajišťovaná provozovatelem poštovních a kurýrních služeb, telefon či internetové stránky Úvěrujícího s klientskou zónou. 
2. Klientskou zónou je aplikace v zabezpečených internetových stránkách Úvěrujícího a prostor vymezený na internetu v rámci webových stránek 
v majetku Úvěrujícího na www.qkonto.cz, jejichž prostřednictvím má Úvěrovaný přístup k informacím o Úvěru poskytnutém mu na základě této 
Smlouvy, včetně informace o průběhu splácení i čerpání Úvěru. Klientská zóna svým účelem slouží ke zvýšení informovanosti Úvěrovaného o stavu 
Úvěru. Předpokladem přístupu do klientské zóny je registrace a aktivace provedená způsobem, na kterém se smluvní strany dohodly. Výše uvedenou 
klientskou zónu je oprávněn užívat pouze Úvěrovaný. Přístup do klientské zóny Úvěrovanému zaniká splacením Úvěru, jeho zesplatněním, zánikem 
Smlouvy nebo jeho zablokováním Úvěrujícím v okamžiku, kdy vyjde najevo, že Úvěrovaný poskytl Úvěrujícímu nepravdivé nebo zkreslené informa-
ce, podle kterých Úvěrující prověřil úvěruschopnost Úvěrovaného, nebo tyto informace zkreslil nebo zamlčel (je nerozhodné, zda-li tak učinil úmyslně 
či nedbalostně), tedy Úvěrovaný porušil povinnost uvést pravdivě a úplně veškeré údaje vyžadované k poskytnutí Úvěru, a v okamžiku, kdy bude v 
insolvenčním rejstříku zveřejněna informace o zahájené insolvenci ohledně Úvěrovaného.
3. Písemnosti doručované poštou zasílá Úvěrující na adresu pro doručování, kterou Úvěrovaný uvedl ve Smlouvě, a není-li jí, pak na adresu trvalého 
bydliště uvedenou ve Smlouvě či jinou známou adresu Úvěrovaného. Úvěrovaný výslovně žádá, aby mu písemnosti byly doručovány tak, jak je do-
hodnuto v předchozí větě. Není-li v této Smlouvě dohodnuto jinak (např. v případě zesplatnění úvěru), platí, že písemnost se považuje za doručenou 
okamžikem, kdy ji Úvěrovaný převezme, v případě odmítnutí převzetí pak okamžikem odmítnutí, jinak marným uplynutím 15. dne ode dne jejího 
odeslání Úvěrujícím, a to i v případě, že se adresát o zaslání písemnosti nedozvěděl. Právní účinky doručení nastávají i tehdy, jestliže bude písemnost 
poštou vrácena jako nedoručitelná a Úvěrovaný svým jednáním nebo opomenutím doručení písemnosti zmařil. Upomínky, výzvy k úhradě dluhu a 
jiná obdobná sdělení, týkající se oznámení výše dluhu, lze Úvěrovanému doručovat i elektronicky. Elektronické doručování proběhne na e-mailovou 
adresu, která je uvedena ve Smlouvě nebo která byla Úvěrujícímu oznámena způsobem uvedeným ve Smlouvě. V takovém případě je upomínka, 
výzva k úhradě dluhu či jiné obdobné sdělení považováno za doručené okamžikem jeho odeslání. Úvěrovaný je povinen veškerou korespondenci 
zasílat na adresu Úvěrujícího pro doručování a není-li jí, na adresu sídla Úvěrujícího.
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VIII. NÁSLEDKY PORUŠENÍ SMLOUVY A SANKCE 

1. Ocitne-li se Úvěrovaný v prodlení s úhradou dlužné částky, má Úvěrující vůči Úvěrovanému nárok:
 a) na zaplacení úroku z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené právními předpisy, tzn., že roční výše odpovídá výši repo sazby stanovené ČNB  
  pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů (dále také jen „zákonný úrok z prodlení“). Sazba  
  úroku z prodlení ke dni uzavření smlouvy je 8,05% p.a. Nárok na úrok z prodlení nevylučuje nárok na smluvní úrok sjednaný dle této Smlouvy,  
  který i nadále plyne dle této Smlouvy bez ohledu na zesplatnění či prodlení Úvěrovaného. Uvedené znamená, že nárok Úvěrujícího na smluvní  
  úrok trvá i poté, kdy dojde k prodlení na straně Úvěrovaného a ke vzniku nároku na úrok z prodlení, 
 b) na náhradu účelně vynaložených nákladů, které Úvěrujícímu vznikly v důsledku prodlení Úvěrovaného s úhradou dlužné částky z Úvěru;  
  účelně vynaložené náklady jsou specifikovány v Sazebníku, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a přílohu č. 4,
 c) na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž je Úvěrovaný v prodlení.
2. Úvěrovaný se zavazuje nepřevzít po uzavření této Smlouvy další závazky, v důsledku kterých by byl předlužený a ztratil by schopnost splácet 
závazky z této Smlouvy. Poruší-li Úvěrovaný tento závazek, je povinen zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč. 
3. Úvěrovaný je povinen neprodleně, nejpozději do 5 dnů písemně informovat Úvěrujícího, že vůči Úvěrovanému bylo zahájeno insolvenční řízení 
nebo exekuční řízení či řízení o výkonu rozhodnutí, rovněž tak v případě, že byla vůči Úvěrovanému coby žalovanému podána žaloba o zaplacení 
pohledávky či odpůrčí žaloba. V případě, že Úvěrovaný neinformuje Úvěrujícího o skutečnostech dle předchozí věty v uvedené lhůtě 5 dnů písemně, 
je povinen zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč. 
4. Úvěrovaný se zavazuje zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč v případě, že Úvěrovaný si nesplní vůči Úvěrujícímu informační po-
vinnost a nesdělí Úvěrujícímu informace uvedené v čl. VI. odst. 3 pod písm. a) až g) této Smlouvy v tam uvedené lhůtě 
5. V případě, že Úvěrovaný poskytl Úvěrujícímu nepravdivé nebo zkreslené informace, podle kterých Úvěrující prověřil úvěruschopnost Úvěrovaného, 
nebo tyto informace zkreslil nebo zamlčel (je nerozhodné, zda-li tak učinil úmyslně či nedbalostně), tedy Úvěrovaný porušil povinnost uvést pravdivě  
a úplně veškeré údaje vyžadované k poskytnutí Úvěru, zavazuje se Úvěrovaný zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z úvěrového rámce. 
6. Úvěrující má právo na náhradu újmy bez ohledu na zaplacení smluvní pokuty, tj. je oprávněn domáhat se vedle smluvní pokuty plné náhrady újmy. 
7. Smluvní pokuta, sjednaná v kterémkoli odstavci tohoto článku, je splatná v den následujícím po dni, kdy došlo k porušení povinnosti či závazku, 
zakládajícího nárok na smluvní pokutu, v případě pochybností pak do 5 dnů ode dne jejího oznámení Úvěrujícím, není-li v oznámení uvedena lhůta delší.
8. Smluvní strany si ujednaly trvání tohoto čl. VIII. a všech práv a povinností v něm sjednaných bez ohledu na zánik závazkového vztahu z této 
Smlouvy.
9. V případě prodlení Úvěrovaného s kteroukoli splátkou, či její částí, déle než 14 dní, je Úvěrující oprávněn vystavit a odeslat Úvěrovanému pí-
semnou upomínku, a Úvěrovaný je povinen uhradit Úvěrujícímu účelně vynaložené náklady spojené s upomínkou ve výši určené v Sazebníku, který 
je přílohou č. 4 a nedílnou součástí Smlouvy. Nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s upomínkou vzniká Úvěrujícímu dnem 
odeslání upomínky. Úvěrující se zavazuje nevystavovat v jednom kalendářním měsíci více než jednu upomínku. Písemnou upomínku zašle Úvěrující 
Úvěrovanému formou obyčejného či doporučeného psaní nebo jiným dohodnutým způsobem, za který se považuje i odeslání emailem. 
10. Dojde-li k zesplatnění úvěru dle čl. IX. Smlouvy a Úvěrovaný neuhradí dluh vyčíslený v oznámení o zesplatnění ve lhůtě tam uvedené, dojde 
k předání pohledávky Úvěrujícího vůči Úvěrovanému advokátovi a Úvěrujícímu vznikne nárok na náhradu administrativních nákladů spojených s 
přípravou podkladů pro vymáhání dluhu prostřednictvím advokáta. Nárok na náhradu těchto nákladů činí 1.000 Kč a vzniká bez dalšího marným 
uplynutím 35. dne ode dne zesplatnění úvěru, tedy nebude-li zesplatněný úvěr, vyčíslený v oznámení o zesplatnění, s veškerým příslušenstvím uhra-
zen ani ve lhůtě 35 dnů ode dne zesplatnění.

IX. ZESPLATNĚNÍ ÚVĚRU, ZÁNIK SMLOUVY 

1. Smluvní strany si tímto sjednaly a je mezi nimi postaveno najisto, že podstatným porušením Smlouvy jsou případy uvedené v článku VIII. odst. 2 
této Smlouvy a dále případy, kdy:
 a) Úvěrovaný je v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku peněžitého a/nebo nepeněžitého charakteru vůči Úvěrujícímu s časovou prodlevou  
  delší než 75 dnů, nebo
 b) Úvěrovaný poskytl Úvěrujícímu nepravdivé nebo zkreslené informace, podle kterých Úvěrující prověřil úvěruschopnost Úvěrovaného, nebo  
  tyto informace zkreslil nebo zamlčel (je nerozhodné, zda-li tak učinil úmyslně či nedbalostně), tedy Úvěrovaný porušil povinnost uvést  
  pravdivě a úplně veškeré údaje vyžadované k poskytnutí Úvěru. Úvěrovaný si je vědom možných následků spojených s výše uvedeným  
  porušením Smlouvy, včetně následků trestněprávních. 
 c) vůči Úvěrovanému bylo zahájeno exekuční, resp. insolvenční řízení nebo jiné soudní řízení, v jehož důsledku se Úvěrovaný ocitne ve finanční  
  tísni.
V případě, že došlo k podstatnému porušení této Smlouvy předvídané pod písm. a) a/nebo b) tohoto odstavce, je Úvěrující oprávněn zesplatnit Úvěr 
písemným oznámením zaslaným písemně poštou na adresu Úvěrovaného uvedenou v této Smlouvě s tím, že nenastalo-li doručení dříve, pak 3. 
den od odeslání písemného oznámení na adresu Úvěrovaného se zesplatnění Úvěru považuje za doručené Úvěrovanému. Zesplatněním se rozumí 
učinění dosud nesplatného Úvěru jednostranným prohlášením Úvěrujícího splatným v celém rozsahu s okamžitou účinností a dochází k němu v den, 
kdy svého práva Úvěrující využije a učiní oznámení o zesplatnění za předpokladu, že zesplatnění Úvěru oznámí Úvěrovanému výše uvedeným způ-
sobem. V případě zesplatnění Úvěru k dlužné jistině Úvěru přirostou smluvní úroky a administrativní poplatek, na které vznikl Úvěrujícímu nárok do 
dne zesplatnění (včetně), a veškeré tyto závazky se okamžikem zesplatnění stanou součástí nesplacené jistiny Úvěru a vytvoří jednu dlužnou částku 
(dále též jen „Zvýšená jistina po zesplatnění“), kterou je Úvěrovaný povinen jednorázově uhradit. Zesplatněním Úvěru ztrácí Úvěrovaný právo hradit 
Úvěr ve splátkách. Ode dne následujícího po zesplatnění úvěru již nebudou Úvěrovanému účtovány: měsíční administrativní poplatek a účelně vy-
naložené náklady (náklady související s upomínkami). Ode dne následujícího po zesplatnění Úvěru má Úvěrující nárok na úhradu Zvýšené jistiny po 
zesplatnění, účelně vynaložené náklady na vymáhání (náklady spojené s upomínkami) vzniklé do zesplatnění, smluvní pokuty vzniklé do zesplatnění, 
zákonný úrok z prodlení vzniklý do zesplatnění, a v případě prodlení s úhradou Zvýšené jistiny po zesplatnění rovněž na zákonný úrok z prodlení a 
na smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednávají ve výši 0,1 % denně ze Zvýšené jistiny po zesplatnění, ohledně níž je Úvěrovaný v prodlení, a to 
ode dne následujícího po zesplatnění do zaplacení.  Dále má Úvěrující nárok na náhradu administrativních nákladů spojených s přípravou podkladů 
pro vymáhání dluhu prostřednictvím advokáta, za předpokladů uvedených v čl. VIII odst. 10 Smlouvy. Platby provedené Úvěrovaným po zesplat-
nění se započítávají na úhradu jeho dluhu v tomto pořadí: Zvýšená jistiny po zesplatnění, účelně vynaložené náklady na vymáhání (náklady spojené 
s upomínkami) vzniklé do zesplatnění, smluvní pokuty vzniklé do zesplatnění, zákonný úrok z prodlení vzniklý do zesplatnění, smluvní pokuta za 
prodlení s úhradou Zvýšené jistiny po zesplatnění, zákonný  úrok z prodlení za prodlení s úhradou Zvýšené jistiny po zesplatnění, případná náhrada 
administrativních nákladů spojených s přípravou podkladů pro vymáhání dluhu prostřednictvím advokáta. 
Zesplatnění Úvěru nebrání vzniku nároku na smluvní pokutu za porušení povinností dle čl. VIII. odst. 2 až 5 Smlouvy, pokud k porušení tam uvede-
ných povinností došlo až po zesplatnění Úvěru. 
Zesplatnění úvěru nemá vliv na trvání Smlouvy. Smlouva nadále trvá až do okamžiku, než zanikne způsobem dohodnutým ve Smlouvě nebo stano-
veným v právních předpisech.
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2. V případě podstatného porušení Smlouvy dle v čl. IX. odst. 1. písm. c) Smlouvy ze strany Úvěrovaného vzniká Úvěrujícímu právo s okamžitou 
účinností odstoupit od této Smlouvy. 
3. Úvěrovaný je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14-ti dnů ode dne uzavření této Smlouvy. 
V případě, že tato smlouva neobsahuje informace podle § 106 až 108 nebo § 109 odst. 1 ZSÚ, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, 
co Úvěrující Úvěrovanému chybějící informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
4. Úvěrovaný může odstoupit od této Smlouvy v písemné formě a v souladu s informací uvedenou v této smlouvě. Lhůta pro odstoupení je pova-
žována za zachovanou, je-li odstoupení Úvěrovaným odesláno Úvěrujícímu v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo 
na jiném trvalém nosiči dat, a to nejpozději v poslední den lhůty.
5. Odstoupením Úvěrovaného od Smlouvy v případě uvedeném v odst. 3. tohoto článku se Smlouva od počátku ruší a Úvěrující má právo pouze 
na poplatek za sjednání úvěru (cena poskytnuté služby) a na pohledávky uvedené v písm. a), b) tohoto odstavce. Tyto nároky je Úvěrující oprávněn 
započíst proti nároku Úvěrovaného na vrácení plnění poskytnutého Úvěrujícímu na základě této Smlouvy. Došlo-li k odstoupení Úvěrovaného od 
této Smlouvy, je Úvěrovaný povinen Úvěrujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit: 
 a) jistinu poskytnutého spotřebitelského úvěru,
 b) případné nevratné poplatky zaplacené Úvěrujícím orgánu veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.
Úvěrující se vzdává nároku na zaplacení úroku z vyčerpaného úvěru, na který mu vznikl nárok v případě odstoupení od smlouvy dle odst. 3. tohoto 
článku, a částka úroku splatného za den, jež je Úvěrujícím v tomto případě požadována, činí 0 Kč.
6. Úvěrovaný je oprávněn realizovat odstoupení na formuláři pro odstoupení, který Úvěrující poskytl bezplatně před uzavřením této Smlouvy jako 
přílohu a který byl rovněž Úvěrujícím umístěn do klientské zóny Úvěrovaného. Formulář pro odstoupení od této Smlouvy je rovněž umístěn na inter-
netových stránkách Úvěrujícího. Odstoupení od této Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení Úvěrujícímu v písemné formě. 

X. SOUHLAS S NAKLÁDÁNÍM, UCHOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úvěrovaný udělil Úvěrujícímu před podpisem Smlouvy souhlas s nakládáním, zpracováním a uchováním jeho osobních údajů (dále jen „Souhlas“) v 
rozsahu uvedeném v Souhlasu, který se tímto stává nedílnou součástí Smlouvy a je účinný po dobu uvedenou v Souhlasu.
Úvěrovaný zmocňuje Úvěrujícího k přístupu do veřejných registrů, zejména pak dal Úvěrujícímu souhlas s nakládáním s jeho osobními údaji za 
účelem posuzování úvěruschopnosti, bonity a důvěryhodnosti, za účelem posuzování rizik prostřednictvím vyhledávání údajů na internetových 
stránkách www.nebankovni-registr.cz, jehož provozovatelem je Nebankovni-Registr.cz, s.r.o., IČO: 01911945, sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 
110 00, Praha 1, a dále za účelem vzájemného informování uživatelů bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) a nebankovního 
registru klientských informací (dále „NRKI“) ve vztahu k úvěruschopnosti, důvěryhodnosti, solventnosti a platební morálce Úvěrovaného.

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že Úvěrující je oprávněn postoupit pohledávku z této Smlouvy za Úvěrovaným nebo postoupit Smlouvu jako takovou 
ve prospěch třetí osoby bez souhlasu Úvěrovaného. 
2. Úvěrovaný prohlašuje, že mu byla dána možnost navrhnout změny stávající smluvní dokumentace, ale této možnosti nevyužil. Úvěrovaný pro-
hlašuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy obdržel návrh textu Smlouvy, jakož i informace poskytované před uzavřením smlouvy 
o spotřebitelském úvěru dle ust. §95 až §98 ZSÚ.
3. Úvěrovaný výslovně Úvěrujícímu prohlašuje, že není osobou politicky exponovanou podle zákona č. 253/2008 Sb. v platném a účinném znění. 
4. Smluvní strany si ujednaly, že Úvěrovaný má právo kdykoliv obdržet bezplatně od Úvěrujícího tabulku umoření a výpis o stavu Úvěru, která je 
umístěna také v klientské zóně Úvěrovaného. 
5. Pokud některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost, 
účinnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10-ti pracovních dnů od 
výzvy druhé ze smluvních stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je takto vadné.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnou formou. 
2. Dozorovým orgánem dodržování zákona o spotřebitelském úvěru pro smlouvy o úvěru je ČNB sídlící na adrese Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ:  
115 03. Kontrolu nad Úvěrujícím vykonává Česká obchodní inspekce do doby, než Česká národní banka rozhodne o udělení oprávnění k činnosti 
podle ZSÚ, nejdéle však po dobu 18-ti měsíců ode dne nabytí účinnosti ZSÚ.
3. K rozhodování sporů, které vzniknou na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou, které spadají do pravomoci českých soudů, je též příslušný 
Finanční arbitr dle zákona č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi, na kterého se Úvěrovaný jako spotřebitel může obrátit s návrhem na zahájení řízení 
o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporu. Finanční arbitr sídlí na adrese Legerova 69, 
Praha 1, PSČ: 110 00. Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách arbitra www.finarbitr.cz.
4. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně a z 
jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

PŘÍLOHY, které jsou současně nedílnou součástí Smlouvy:
Příloha č. 1 Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru
Příloha č. 2 Souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů
Příloha č. 3 Formulář pro odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru
Příloha č. 4 Sazebník

Jsou-li v zápatí Smlouvy níže uvedeny údaje o zprostředkovateli, platí, že Úvěr, sjednaný touto Smlouvou, byl zprostředkován níže uvedeným zpro-
středkovatelem, který je vázaným zástupcem ve smyslu ust. § 16 písm. b) a § 27 a násl. zák. č. 257/2016 Sb., a který tuto Smlouvu za Úvěrujícího 
podepsal. 
Nejsou-li v zápatí Smlouvy níže uvedeny údaje o zprostředkovateli, platí, že Úvěr byl sjednán přímo Úvěrujícím, prostřednictvím osoby oprávněné 
jednat za Úvěrujícího, která tuto Smlouvu za Úvěrujícího podepsala.
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Spotřebitelský úvěr, sjednaný touto smlouvou, byl zprostředkován tímto zprostředkovatelem: Podpis za Úvěrujícího 
(zmocněná či oprávněná osoba)

..................................................................................................................................................

V ......................................................... dne ...................2017

podpis ručitele: podpis Úvěrovaného

Smlouva o úvěru Qkonto - strana 5/5 7 3 0 3


