VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ÚVĚRU
Preambule:
Společnost MINIHOTOVOST, SE IČ: 043 55 211, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 2392/17, 690 02 Břeclav, Česká republika,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. H 602 (dále jen "Věřitel") je oprávněna vykonávat
podnikatelskou činnost, kdy předmětem podnikání Věřitele je mimo jiné poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru ve
smyslu zákona č. 257/2016 b., o spotřebitelském úvěru.
Všeobecné podmínky poskytnutí úvěru Věřitele (dále jen "VPPÚ") se stávají nedílnou součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru,
kterou uzavírá Věřitel se spotřebitelem (dále jen "smlouva") a upravují rámcové podmínky poskytování úvěrů Věřitelem
spotřebitelům.
01. Osobní rozsah VPPÚ. VPPÚ platí pro všechny smlouvy, které uzavírá Věřitel se spotřebiteli (fyzickými osobami) pro jejich vlastní
soukromou potřebu, což znamená, že spotřebitelé nejednají v rámci výkonu svého podnikání nebo povolání. Vzhledem k tomuto
mají smlouvy charakter smluv podléhajících mimo jiné zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZSÚ“).
02. Právní povaha VPPÚ. VPPÚ jsou vypracovány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „OZ“), podle kterých lze část obsahu smlouvy o spotřebitelském úvěru určit také odkazem na všeobecné obchodní podmínky,
které jsou stranám uzavírajícím smlouvu známé a ke smlouvě připojené. Uzavření smlouvy, ve které se nachází odkaz na VPPÚ,
znamená, že smluvní strany porozuměly obsahu, právům a povinnostem uvedeným ve VPPÚ, jakož i ve smlouvě samotné, a
vyjádřily souhlas být právně vázány závazky, které vyplývají ze smlouvy a VPPÚ. Odchylná ujednání ve smlouvě odkazující na
VPPÚ mají přednost před ustanoveními VPPÚ.
03. VPPÚ jsou ve vztahu ke konkrétní smlouvě platné a účinné dnem uzavření a nabytí účinnosti smlouvy, která na VPPÚ odkazuje.
04. Podpůrná platnost. Na úpravu vztahů neupravených smlouvou ani VPPÚ se použijí ustanovení právního řádu České republiky,
zejména příslušná ustanovení OZ, ZSÚ a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
05. Písemná forma. Vzhledem k tomu, že komunikace mezi spotřebitelem a Věřitelem podle těchto VPPÚ je realizována za použití
elektronických komunikačních prostředků na dálku, přičemž komunikace ze strany spotřebitele je zabezpečena a možná pouze s
použitím jedinečné kombinace přihlašovacích údajů, je tato komunikace srovnatelná s komunikací v písemné formě a má tedy stejné
právní účinky jako komunikace v písemné formě opatřené vlastnoručním podpisem jednající osoby.
06. Zasílání oznámení. Oznámení Věřitele a spotřebitele se zasílají formou SMS zprávy na Věřiteli známé číslo mobilního telefonu
spotřebitele, poštou nebo e-mailem, a to na adresu spotřebitele uvedenou v jeho uživatelském účtu (bod 07) nebo na adresu
Věřitele uvedenou na webové stránce Věřitele www.minipozicka.sk nebo www.minihotovost.cz nebo www.minicash.eu (dále jen
„webové stránky"). Oznámení zaslané elektronickou poštou (e-mailem) se považuje za doručené, jestliže od jeho odeslání uplynulo
24 hodin. Spotřebitel souhlasí s tím, aby Věřitel mu posílal oznámení i pomocí automatizovaných prostředků elektronické
komunikace bez účasti člověka.
07. Registrace. Spotřebitel je oprávněn kdykoliv během platnosti těchto VPPÚ provést registraci na webové stránce za účelem
uzavření smlouvy nebo více po sobě jdoucích smluv a vytvořit si svůj uživatelský účet zabezpečený uživatelským jménem a heslem
(podle minimálních bezpečnostních parametrů požadovaných Věřitelem na webové stránce), které si spotřebitel sám zvolí (dále jen
“přihlašovací údaje"), a to vše za podmínek a podle pokynů uvedených při vyplnění registračního formuláře na webové stránce (dále
jen "registrace"). Přihlašovací údaje a veškeré další údaje spotřebitelem zadané a Věřitelem požadované v rámci registrace týkající
se osoby spotřebitele (dále jen "registrační údaje") jsou platné po dobu trvání registrace a jejich opětovné poskytnutí Věřiteli je
povinné ze strany spotřebitele pouze v případě, pokud dojde k jejich změně. Spotřebitel je povinen své přihlašovací údaje uchovávat
v tajnosti a provést vše potřebné k zachování důvěrnosti a bezpečnosti těchto údajů. V případě, že dojde ke ztrátě nebo sdělení či
zpřístupnění kteréhokoliv z přihlašovacích údajů nebo SIM karty mobilního telefonu spotřebitele nebo přihlašovacích údajů k
e-mailové adrese spotřebitele (dále jen "komunikační prostředky") nebo k jejich zneužití (včetně nebezpečí zneužití), je spotřebitel
povinen o uvedeném informovat Věřitele e-mailem na kontaktní e-mailovou adresu Věřitele uvedenou na webové stránce a uvést v
e-mailu dostatečné údaje k tomu, aby Věřitel mohl spotřebitele identifikovat a prověřit si jeho totožnost (minimálně rodné číslo
a/nebo číslo smlouvy) (dále jen "zpráva o ztrátě dat"). Věřitel je povinen po obdržení zprávy o ztrátě dat doručit na e-mailovou
adresu spotřebitele náhradní přihlašovací údaje spotřebitele, které je spotřebitel povinen si změnit do 48 hodin od jejich obdržení ze
strany Věřitele. Věřitel je oprávněn a současně povinen po obdržení zprávy o ztrátě dat ignorovat a také zablokovat jakoukoliv
komunikaci spotřebitele s použitím komunikačních prostředků, kterých se i jen částečně týká zpráva o ztrátě dat.
08. Využívání webových stránek. Spotřebitel je oprávněn využívat webovou stránku 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Věřitel je však
oprávněn z technických důvodů provést odstávku webové stránky, přičemž je povinen o plánované odstávce informovat na webové
stránce předem. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě odstávky webové stránky z důvodu nepředvídatelné technické
poruchy.
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09. Předsmluvní komunikace. Věřitel je povinen spotřebiteli na jeho žádost bezplatně poskytnout jedno vyhotovení návrhu smlouvy v
rozsahu údajů dosud poskytnutých spotřebitelem Věřiteli, a to vygenerováním smlouvy v uživatelském účtu spotřebitele nebo
zasláním smlouvy na e-mailovou adresu spotřebitele. Tato povinnost neplatí vůči spotřebiteli, se kterým Věřitel v době posuzování
žádosti o poskytnutí úvěru vygenerované na webové stránce (dále jen "žádost o úvěr") není ochoten přistoupit k uzavření smlouvy.
Věřitel je povinen e-mailem poskytnout spotřebiteli na jeho žádost odeslanou e-mailem nebo sdělenou telefonicky prostřednictvím
call centra zřízeného a provozovaného Věřitelem přiměřené vysvětlení, aby mohl spotřebitel posoudit, zda nabízená smlouva
splňuje jeho potřeby a odpovídá jeho finanční situaci, a to případně vysvětlením informací, které se poskytují před uzavřením
smlouvy, základních vlastností nabízených úvěrových produktů a konkrétního vlivu, který mohou mít na spotřebitele, včetně
důsledků neplnění smlouvy spotřebitelem.
10. Žádost o úvěr a uzavření smlouvy. V procesu vytváření žádosti o úvěr si spotřebitel volí v rámci Věřitelem poskytnutého
úvěrového rámce výši úvěru a jeho splatnost, přičemž všechny uvedené volené položky představují individuálně sjednané smluvní
podmínky. Žádost o úvěr musí obsahovat všechny údaje požadované na webové stránce, musí být vyplněna úplně, správně,
pravdivě, nesmí obsahovat žádný zavádějící údaj a musí být odeslána a doručena Věřiteli. Žádost o úvěr představuje návrh na
uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. OZ. Spotřebitel může požádat pouze o poskytnutí jednoho úvěru a pouze v případě,
pokud nemá on sám ani osoba mu blízká (§ 22 OZ) žádné závazky vůči Věřiteli, pokud se strany nedohodnou jinak. Spotřebitel
nemá právní nárok na schválení žádosti o úvěr a na uzavření smlouvy. Odesláním elektronické žádosti o úvěr a uzavřením smlouvy
spotřebitel prohlašuje, že je svéprávnou právní osobností, tzn. že je způsobilý mít práva a povinnosti a způsobilý vlastním právním
jednáním práva a povinnosti nabývat (právně jednat) a že mu není známo, že by uzavření smlouvy bránila jakákoliv překážka právní
nebo faktické povahy. Odesláním žádosti o úvěr spotřebitel prohlašuje, že všechny údaje v ní uvedené včetně údajů uvedených v
rámci registrace jsou pravdivé, úplné a správné a že nemají zavádějící charakter. Uzavřením smlouvy spotřebitel prohlašuje, že si
smlouvu přečetl, jejímu obsahu porozuměl a na znamení souhlasu a toho, že smlouva odpovídá jeho svobodné a vážné vůli, ji
uzavřel. Spotřebitel odesláním žádosti o úvěr prohlašuje, že před jejím odesláním ho Věřitel dostatečným způsobem seznámil o
všech podmínkách úvěru, o který Věřitele žádá. Spotřebitel odesláním žádosti o úvěr a uzavřením smlouvy prohlašuje, že mu ke dni
uzavření smlouvy nejsou známy žádné okolnosti, které by mohly mít vliv na řádné plnění jeho závazku vyplývajícího ze smlouvy.
Smlouva je uzavřena vygenerováním elektronické verze spotřebiteli v uživatelském profilu spotřebitele, a to pouze po předchozím
schválení odeslané žádosti o úvěr Věřitelem, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Věřitel posoudí žádost o úvěr nejpozději do 72
hodin od jejího doručení, přičemž v této lhůtě buď musí být spotřebiteli vygenerována elektronická verze smlouvy, nebo odeslána
e-mailová zpráva o odmítnutí poskytnutí úvěru. Věřitel je povinen potvrdit žádost o úvěr e-mailem neprodleně po jejím doručení,
čímž však potvrzuje pouze její doručení, a nikoli uzavření smlouvy. Věřitel je oprávněn odmítnout poskytnutí úvěru z jakéhokoliv
důvodu; nesmí však v této souvislosti jednat způsobem odporujícím obecně závazným právním předpisům. Pokud Věřitel ve lhůtě
do 72 hodin od doručení žádosti o úvěr nedoručí spotřebiteli žádnou e-mailovou zprávu, platí, že žádost o úvěr Věřitel odmítl.
11. Poskytnutí úvěru. Smlouvou se Věřitel na žádost spotřebitele zavazuje bez jakýchkoliv dalších podmínek poskytnout spotřebiteli
krátkodobý bezúčelový úvěr peněžních prostředků ve lhůtě uvedené ve smlouvě, převodem na účet spotřebitele vedený v bance
nebo pobočce zahraniční banky (dále jen "účet spotřebitele"), vkladem na účet spotřebitele, poštovní poukázkou. Spotřebitel se
zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit celkové náklady spotřebitele spojené s úvěrem ve lhůtě uvedené ve
smlouvě. V případě poskytnutí úvěru bankovním převodem na účet spotřebitele je závazek Věřitele poskytnout spotřebiteli úvěr
splněn odepsáním částky odpovídající úvěru z účtu Věřitele vedeného v bance nebo pobočce zahraniční banky uvedeného na
webové stránce (dále jen "účet Věřitele") ve prospěch účtu spotřebitele. Bankovní poplatky za převod částky odpovídající úvěru z
účtu Věřitele na účet spotřebitele nese v plném rozsahu Věřitel. Věřitel neodpovídá za prodlení s poskytnutím úvěru způsobené
důvodem na straně banky nebo třetí osoby nebo technickým důvodem nebo vyšší mocí. Věřitel však je oprávněn odmítnout
poskytnutí úvěru v případech, kdy po uzavření smlouvy a před poskytnutím úvěru zjistí, že spotřebitel porušil kterékoliv z jeho
prohlášení podle smlouvy a VPPÚ (zejména, nikoliv však výlučně, týkající se správnosti nebo pravdivosti údajů poskytovaných
Věřiteli) nebo že existuje jakákoli skutečnost zpochybňující schopnost spotřebitele plnit závazky ze smlouvy (dále jen "důvod k
odmítnutí poskytnutí úvěru). Pokud nastane důvod k odmítnutí poskytnutí úvěru, Věřitel je o odmítnutí poskytnutí úvěru povinen
informovat spotřebitele a současně je oprávněn od smlouvy odstoupit. Věřitel výslovně upozorňuje spotřebitele, že jakékoliv
podezření o spáchání trestného činu (zejména úvěrového podvodu) včetně jeho pokusu nebo přípravy, oznámí příslušnému orgánu
činnému v trestním řízení.
12. Splacení úvěru. Spotřebitel se zavazuje zaplatit (vrátit) celkovou dlužnou částku ve smyslu podmínek smlouvy formou vkladu na
slovenský účet věřitele IBAN: SK18 6500 0000 0000 2022 6664, SWIFT (BIC): POBNSKBA, vedený v Poštovní bance, as, nebo
IBAN: SK60 0200 0000 0031 07429951, SWIFT (BIC): SUBASKBX, vedený ve VÚB, as, nebo IBAN: SK21 1100 0000
002929890849, SWIFT (BIC): TATRSKBX, vedený v Tatra bance, as, nebo IBAN: SK 29 7500 0000 004017545136, SWIFT (BIC):
CEKOSKBX, vedený v ČSOB, S.p.A., nebo IBAN: SK22 1111 0000 0012 0240 9001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX, vedený v
UniCredit Bank, as, nebo IBAN: SK16 5200 0000 0000 1443 6278, SWIFT (BIC): OTPVSKBX, vedený v OTP bance Slovensko, as,
nebo na český účet věřitele IBAN: CZ40 5500 0000 0086 2552 7001, SWIFT (BIC): RZBCCZPPXXX, vedený v Raiffeisenbank a.s.,
nebo prostřednictvím vkladového lístku na kterékoliv poště nebo pobočce Poštovní banky, as, nebo formou převodu peněžních
prostředků z účtu spotřebitele na účet Věřitele. Veškeré náklady spojené se splacením úvěru nese spotřebitel. Smluvní strany se
dohodly, že variabilní symbol pro vrácení peněžních prostředků bude rodné číslo bez lomítka, jinak platba nebude moci být
identifikována.
13. Výpis z účtu. V případě, že spotřebitel o to písemně požádá, Věřitel se zavazuje poskytnout mu neprodleně písemný výpis z účtu
ve formě tabulky umoření v elektronické podobě zasláním na e-mailovou adresu spotřebitele, a to bezplatně a po celou dobu trvání
smlouvy.
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14. Změna údajů. Spotřebitel se zavazuje, že v případě změny kteréhokoliv z registračních údajů je povinen nejpozději do 48 hodin
od změny kteréhokoliv z registračních údajů o tom informovat e-mailem Věřitele a současně v této lhůtě učinit vše potřebné ke
změně svého uživatelského účtu a/nebo registračních údajů v něm obsažených. Pokud spotřebitel tuto změnu Věřiteli včas nebo
řádně neoznámí, zavazuje se Věřiteli uhradit veškeré náklady vynaložené v souvislosti se zjišťováním nových kontaktních údajů.
15. Úroková sazba. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je úvěr úročen roční úrokovou sazbou, která představuje fixní procento ve
výši 0 % p. a., přičemž výše úroků se vypočítá následující metodou:
jistina (poskytnutý úvěr) x úroková sazba x počet dnů trvání úvěru
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
365 x 100
Úroková sazba úvěru je fixní na celé období úvěru. Úroková sazba není navázána na žádný index ani referenční úrokovou sazbu a
nejsou dány žádné podmínky pro uplatňování úrokové sazby.
16. Úplata. Úplatu při poskytnutí peněžních prostředků spotřebiteli může tvořit úrok, odměna, poplatky a jakékoliv jiné úplatné plnění
nebo jiné náklady, které jsou dohodnuty při uzavření konkrétní spotřebitelské smlouvy a které je spotřebitel povinen uhradit za
poskytnutí úvěru.
17. RPSN. RPSN podle smlouvy byla vypočtena rovnicí podle ZSÚ, která odpovídá na ročním základě celkové současné hodnotě
čerpání na jedné straně a celkové současné hodnotě splátek a plateb poplatků na straně druhé. Při výpočtu RPSN se vychází z
předpokladu, že smlouva zůstane platná dohodnutý čas a že Věřitel a spotřebitel splní své povinnosti za podmínek a ve lhůtách
stanovených ve smlouvě. Výše RPSN byla vypočtena ve smyslu ZSÚ podle vzorce:

kde:
X je roční procentní sazba nákladů,
m je číslo posledního čerpání,
k je číslo čerpání, proto 1 ≤ k ≤ m,
Ck je částka čerpání k,
tk je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto t 1 = 0,
m´ je číslo poslední splátky jistiny nebo nákladů,
l je číslo splátky jistiny nebo nákladů,
D1 je výše splátky jistiny nebo nákladů,
sl je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky jistiny nebo nákladů.
Vzorec pro výpočet RPSN a předpoklady pro výpočet RPSN jsou uvedeny i na webové stránce. Konkrétní výše RPSN je spotřebiteli
zobrazována v procesu vytváření a podání žádosti o úvěr Věřiteli.
18. Upozornění na splatnost. Přeplatky. Věřitel je oprávněn zaslat spotřebiteli minimálně 3 dny před splatností celkové dlužné částky
upozornění na blížící se splatnost celkové dlužné částky, a to na e-mailovou adresu spotřebitele nebo SMS zprávou na číslo
mobilního telefonu spotřebitele. Věřitel je povinen vrátit spotřebiteli jakýkoliv přeplatek nejpozději do 7 dnů ode dne doručení
písemné žádosti spotřebitele o vrácení přeplatku s výjimkou případů, kdy Věřitel eviduje vůči spotřebiteli jakoukoli pohledávku,
přičemž v tomto případě je Věřitel oprávněn započíst tuto svou pohledávku nebo její jakoukoliv část oproti pohledávce spotřebitele
na vrácení přeplatku nebo její jakékoliv části.
19. Právní následky prodlení. Věřitel upozorňuje spotřebitele, že v případě nesplacení celkové dlužné částky úvěru nejpozději v den
splatnosti stanovený ve smlouvě, vznikne za podmínek stanovených ve smlouvě a ve VPPÚ spotřebiteli vedle povinnosti splatit celý
dluh také povinnost platit úroky z prodlení, smluvní pokutu, nahradit škodu ve výši, ve které není kryta úrokem z prodlení nebo
smluvní pokutou, uhradit paušální náhradu nákladů spojenou s upomínkami stejně jako náhradu nákladů, které Věřiteli vzniknou v
souvislosti s uplatněním jeho práva, stejně jako vznikne Věřiteli právo na odstoupení od smlouvy a/nebo právo domáhat se ochrany
svých práv u příslušného orgánu.
20. Zajištění. Za účelem zajištění pohledávek ze smlouvy Věřitel kromě smluvní pokuty (bod 19. VPPÚ) může se souhlasem
spotřebitele požadovat poskytnutí zabezpečení formou dohody o srážkách ze mzdy a jiných příjmů. Spotřebitel podepsáním
smlouvy výslovně souhlasí s prováděním srážek ze mzdy ve výši stanovené platnými právními předpisy.
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21. Předčasné splacení úvěru. Spotřebitel má právo kdykoli během doby trvání smlouvy celkovou dlužnou částku zcela nebo

21. Předčasné splacení úvěru. Spotřebitel má právo kdykoli během doby trvání smlouvy celkovou dlužnou částku zcela nebo
částečně splatit před dohodnutým dnem splatnosti. V takovém případě je spotřebitel povinen uhradit Odměnu. Právo spotřebitele na
předčasné splacení celkové dlužné částky podle tohoto bodu není ze strany Věřitele zpoplatněno jakýmkoli poplatky.
22. Prodloužení splatnosti. Spotřebitel je oprávněn kdykoli během trvání smlouvy požádat Věřitele o její změnu v podobě
prodloužení lhůty splatnosti, a to odesláním žádosti o změnu smlouvy v uživatelském účtu spotřebitele nebo e-mailem na adresu
info@minihotovost.cz, nebo info@minipozicka.sk, nebo info@minicash.eu za podmínek uvedených na webové stránce (dále jen
"žádost o změnu"). Spotřebitel má právo požádat Věřitele o prodloužení lhůty splatnosti o dodatečnou lhůtu v délce 7, 14, 21, 28
nebo 56 dnů (dále jen "dodatečná lhůta"), avšak pouze za podmínky, že splatí Odměnu uvedenou ve smlouvě nejpozději v původní
den splatnosti. Ustanovením předchozí věty není dotčeno právo Věřitele požadovat od spotřebitele úplatu za období týkající se
dodatečné lhůty. Spotřebitel však nemá právo žádat o změnu smlouvy v případě, pokud přetrvává jeho porušení smlouvy. Změna
výše úvěru a ev. úroku během trvání smlouvy není přípustná. K přijetí žádosti o změnu dochází oznámením Věřitele doručeným na
e-mailovou adresu spotřebitele nebo SMS zprávou na číslo mobilního telefonu spotřebitele. Přijetí žádosti o změnu má právní účinky
změny smlouvy formou dodatku k ní.
23. Zánik závazku ze smlouvy. Závazek vyplývající ze smlouvy zaniká jeho včasným a řádným splněním ze strany spotřebitele.
Kromě zániku závazku spotřebitele splněním zaniká tento závazek i jinými způsoby podle příslušného obecně závazného právního
předpisu nebo těchto VPPÚ. V případě, že spotřebitel splní svůj závazek ze smlouvy (tj. závazek vrátit Věřiteli úvěr spolu s
úroky/Odměnou za podmínek uvedených ve smlouvě a v těchto VPPÚ) (dále jen "splnění"), má právo na poskytnutí dalšího úvěru v
rámci úvěrového limitu, který mu Věřitel po splnění poskytne.
24. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14
kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy. Spotřebitel zašle Věřiteli oznámení o odstoupení od smlouvy buď písemně nebo na
jiném trvanlivém médiu dostupném Věřiteli na adresu sídla Věřitele uvedenou v záhlaví smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy
se považuje za dodrženou, pokud spotřebitel odešle Věřiteli oznámení o odstoupení od smlouvy nejpozději v poslední den uvedené
14denní lhůty. Pokud spotřebitel uplatní právo odstoupit od smlouvy v předmětné lhůtě, je spotřebitel povinen Věřiteli bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, vrátit veškeré peněžité prostředky (jistinu), které mu Věřitel
na základě smlouvy poskytl. V tomto případě je spotřebitel povinen zaplatit v téže lhůtě Věřiteli také případný úrok z jistiny ode dne,
kdy byla jistina spotřebiteli poskytnuta, až do dne splacení jistiny. Úrok se vypočítá na základě dohodnuté úrokové sazby úvěru.
Pokud spotřebitel uplatní právo odstoupit od smlouvy v předmětné lhůtě, Věřitel nemá právo požadovat po spotřebiteli žádné další
plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených Věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným
výkonem veřejné správy.
25. Odstoupení od smlouvy ze strany Věřitele. Věřitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení spotřebitele s placením
splátky v souladu s OZ. Kromě toho je Věřitel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě jakéhokoli jiného porušení smlouvy
spotřebitelem, jakož i v jiném případě podle VPPÚ. Věřitel je zvláště oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud spotřebitel
porušil jakéhokoliv jeho prohlášení podle smlouvy a VPPÚ (zejména, nikoliv však výlučně, týkající se správnosti nebo pravdivosti
údajů poskytovaných Věřiteli) nebo vyjde-li najevo jakákoli skutečnost zpochybňující schopnost spotřebitele plnit závazky ze
smlouvy. Pokud Věřitel odstoupí od smlouvy, má právo zablokovat spotřebiteli přístup do jeho uživatelského účtu.
26. Ochrana osobních údajů. Podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "zákon o ochraně
osobních údajů") spotřebitel zakliknutím políček na webové stránce (v rámci podání žádosti o úvěr) souhlasí, že po dobu trvání
smlouvy a/nebo práv Věřitele z ní vyplývajících, maximálně však po dobu trvání níže uvedeného účelu, všechny informace jakož i
jeho osobní údaje, které poskytl nebo poskytne v souvislosti se smlouvou (zejména, nikoliv však výlučně: titul, jméno, příjmení,
adresa, datum narození, rodné číslo, účet spotřebitele, telefonní číslo, e-mailová adresa), nebo které jsou přístupné z veřejných
zdrojů, bude Věřitel zpracovávat ve svém informačním systému, a to za účelem posouzení žádosti o úvěru (zejména bonity
spotřebitele), schválení žádosti o úvěr, vedení evidence žadatelů o úvěr, předcházení budoucího porušení práva ze strany
spotřebitele nebo jiné osoby, uzavření, správy, změn smluvního vztahu a uplatňování práv z něj, jakož i marketingové a jiné
obchodní komunikace se spotřebitelem. V případě nesplnění povinnosti spotřebitele vrátit dlužnou částku včetně příslušenství řádně
a včas spotřebitel souhlasí, že tyto informace budou zpracovány v informačních systémech a poskytnuty zprostředkovateli Věřitele a
advokátům, kteří zastupují Věřitele v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, kteří jménem Věřitele vymáhají pohledávky
a/nebo provádějí další kroky v případě, že ze strany spotřebitele došlo k porušení smluvních podmínek. Spotřebitel také souhlasí s
tím, že Věřitel je oprávněn za účelem ověření identity spotřebitele požadovat poskytnutí kopie občanského průkazu resp. jiného
dokladu spotřebitele. Spotřebitel odesláním žádosti o úvěr a uzavřením smlouvy prohlašuje, že mu Věřitel před uzavřením smlouvy
poskytl všechny informace a poučení o právech podle zákona o ochraně osobních údajů. Spotřebitel odesláním žádosti o úvěr
prohlašuje, že si je vědom, že není povinen poskytnout souhlas se zpracováním jeho osobních údajů a že tento souhlas je výlučně
dobrovolný.
27. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Věřitel informuje spotřebitele, že příslušným orgánem mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů je finanční arbitr. Kontaktní údaje: Finanční arbitr České republiky, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1,
www.finarbitr.cz
28. Dohled. Dohled nad dodržováním povinností vyplývajících ze smlouvy a souladu smlouvy a VPPÚ se ZSÚ vykonává Česká
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národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, telefon: +420 224 411 111, fax: +420 224 412 404, web:

národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, telefon: +420 224 411 111, fax: +420 224 412 404, web:
http://www.cnb.cz
29. Spotřebitel potvrzuje, že se s těmito VPPÚ seznámil v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy a že mu je obsah těchto
VPPÚ znám, tomuto rozumí a chápe jej a považuje jej za právně bezezbytku závazný.
30. Politicky exponovaná osoba. Spotřebitel tímto prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou. Politicky exponovanou osobou
se rozumí fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci jako aj po dobu 1 roka od ukončení výkonu významné veřejné funkce.
Politicky exponovanou osobou se také rozumí aj fyzická osoba, která je manželem, manželkou nebo osobou, která má podobné
postavení jako manžel nebo manželka politicky exponované osoby uvedené v třetí větě, dále dítě, zeť, snacha nebo osoba, která
má podobné postavení jako zeť nebo snacha politicky exponované osoby uvedené v třetí větě nebo rodič politicky exponované
osoby uvedené v třetí větě. Politicky exponovanou osobou se také rozumí aj fyzická osoba, o které je známe, že je konečným
uživatelem výhod stejného klienta nebo jinak ovládá stejného klienta jako politicky exponovaná osoba uvedená v třetí větě nebo
podniká spolu s politicky exponovanou osobou uvedenou v třetí větě, nebo je konečným uživatelem výhod klienta, který byl zřízení v
prospěch politicky exponované osoby uvedené v třetí větě.

Spotřebitel: #meno# #priezvisko#, #adresa#
#datum_teraz#
-podepsané elektronicky-
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