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�ObchOdní�pOdmínky�SmlOuvy�O�úvěru�SpOlečnOSti�eSSOX�s.r.o.  
č.�100115�cAr�ze�dne�1.�1.�2015

i.�Obecná ustanovení
1. Žádost. Klient se stává navrhovatelem uzavření smlouvy o úvěru ode-
vzdáním řádně vyplněného a podepsaného formuláře Žádost/Smlouva 
o úvěru („Žádost“) včetně dokladů a informací osvědčujících údaje v něm 
obsažené společnosti ESSOX s.r.o., jejímž hlavním předmětem podnikání 
je poskytování finančních služeb formou úvěru a/nebo leasingu fyzickým 
a právnickým osobám („společnost“), nebo smluvnímu prodejci, který je 
oprávněn nabízet úvěry společnosti a je zpravidla dodavatelem zboží / 
služeb („předmět�financování“) uvedených v Žádosti („prodejce“) v přípa-
dech, kdy je společnost prodejcem zastoupena. Není-li prodejce dodavate-
lem předmětu financování, považuje se za dodavatele předmětu financo-
vání zpravidla subjekt, který je, příp. byl s prodejcem ve smluvním vztahu, 
jehož obsahem bylo mj. oprávnění prodejce nabízet předmět financování 
jakožto zboží dodavatele k prodeji. Pojmem („dodavatel“) se označuje pro 
účely této smlouvy skutečný dodavatel (prodávající) konkrétního předmě-
tu financování.
2. Uzavření smlouvy. Akceptací Žádosti ze strany společnosti v souladu s čl. 
III. písm. A) odst. 1 těchto obchodních podmínek („OP“) vzniká smlouva 
o úvěru („Smlouva“) mezi fyzickou nebo právnickou osobou jako dlužní-
kem („klient“) a společností jako věřitelem. Součástí Smlouvy není čl. II. 
Žádosti, který je samostatnou Smlouvou o poskytnutí úvěrového rámce 
(„úr� smlouva“). ÚR smlouva vzniká způsobem a za podmínek defino-
vaných v samostatných podmínkách, které nejsou součástí těchto OP. 
Právní vztahy založené Smlouvou a ÚR smlouvou („předmětné�smlouvy“) 
jsou na sobě nezávislé, takže např. skončení platnosti Smlouvy nemá vliv 
na platnost ÚR smlouvy a naopak. Akceptací Žádosti ze strany společnosti 
v souladu s čl. III. písm. A) odst. 1 OP vzniká dále smlouva o zajišťovacím 
převodu práva; součástí Smlouvy je tak dále čl. III. Žádosti. 
Klient, který je právnickou osobou, tímto bere výslovně na vědomí a sou-
hlasí s tím, 
a) že se na něj nevztahují (i) tato ujednání Žádosti: ust. II. a (ii) zejm. tato 

ujednání OP: čl. IV., čl. V. odst. 3 a 4, jakož i další příp. ustanovení OP, 
která se přímo váží k vyloučeným ustanovením;

b) že údaje a informace, které poskytl či poskytne společnosti na základě 
Žádosti a/nebo Smlouvy vč. informací o případném dluhu po splatnos-
ti, nejsou označovány za důvěrné a s těmito bude / může být společ-
ností nakládáno zejm. ve smyslu souhlasů udělených klientem.

3. Obchodní podmínky a Sazebník poplatků. OP spolu se Sazebníkem po-
platků společnosti („Sazebník“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 
§ 1751 zákona č. 89/2012, občanský zákoník („Oz“) a tvoří nedílnou sou-
část Smlouvy. Obsahuje-li ujednání v čl. III. těchto OP odchylnou úpravu 
od ostatních ujednání v OP, mají přednost ujednání obsažená v čl. III. těchto 
OP. Klient prohlašuje, že byl s OP a Sazebníkem při podání Žádosti sezná-
men a že mu jsou všechna jejich ustanovení srozumitelná, a projevuje sou-
hlas být těmito vázán.
4. Promlčecí doba. Řídí se OZ. 
5. Náklady na úvěr. Klient je povinen platit náklady na úvěr, tj. úroky, po-
platky, příp. pojistné a ostatní náklady a platby (náklady na vymáhání po-
hledávky za klientem apod.), jejichž výše je uvedena v Žádosti a Sazebníku 
a nebo tyto vzniknou ve vztahu ke  Smlouvě. 
6. Splácení závazků. Klient je povinen splácet své závazky z poskytnutého 
úvěru („SÚ“) řádně a včas, v pravidelných měsíčních splátkách, jejichž výše 
i termín splatnosti jsou stanoveny ve  Smlouvě a/nebo OP. 
Při hrazení splátek prostřednictvím inkasa z účtu klienta je klient povinen 
umožnit společnosti inkaso provádět a zaslat společnosti potvrzení o zříze-
ní inkasa. Společnost provádí inkaso maximálně 10 dnů přede dnem splat-
nosti příslušné splátky. 
Za okamžik úhrady plnění se považuje připsání příslušné částky k účtu spo-
lečnosti pod správným variabilním symbolem.
Klient nemůže použít k úhradě svých závazků vůči společnosti směnku 
nebo šek. V případě opakovaného porušení dohodnutého způsobu platby 
je společnost oprávněna jednostranně změnit způsob platby. Společnost 
je povinna o změně způsobu platby klienta vyrozumět. Splátky musí být 
hrazeny na účet společnosti uvedený v Žádosti. Klient je povinen jako va-
riabilní symbol každé platby uvádět číslo příslušné předmětné smlouvy. 
Platba bez správného variabilního symbolu bude považována za neuhra-
zenou se všemi následky souvisejícími (zejm. dle čl. VI. odst. 6 OP).  Klient 
není oprávněn k započtení, zadržení nebo snížení splátek bez výslovné pí-
semné dohody se společností. Klient plní na jistinu, úroky, náklady spojené 
s uplatněním a vymáháním pohledávky, na příp. pojištění; každé jednotlivé 
plnění klienta se tak započte nejprve na pojištění a náklady již určené, pak 
na úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec na jistinu, ledaže klient pro-

jeví při plnění jinou vůli. Jinou vůli je klient povinen uplatnit doporučeným 
dopisem řádně doručeným na adresu společnosti nejpozději v den připsání 
příslušného plnění k účtu společnosti. Určit plnění způsobem dle tohoto 
ujednání je klient oprávněn vždy pouze ke každému jednotlivému, konkrét-
nímu provedenému/realizovanému plnění. Klient není oprávněn měnit 
jednostranně výši sjednané měsíční splátky.
Výše splátky jistiny bude vždy odpovídat rozdílu mezi měsíční splátkou (sní-
ženou o případné pojištění, poplatky a daně) a výší úroků splatných za pří-
slušné období; struktura měsíčních splátek je pro klienta – spotřebitele 
rozepsána v tabulce umoření.
7. Předčasné splacení. Klient je oprávněn kdykoliv splatit zcela nebo zčásti 
své peněžní závazky ze Smlouvy před dobou stanovenou ve Smlouvě . 
a) Předčasné splacení – klient spotřebitel:
Klient je povinen oznámit společnosti předčasné splacení písemným ozná-
mením doručeným společnosti nejpozději v den, kdy je částka předčasné-
ho splacení připsána k účtu společnosti. Bude-li součástí úvěru pojištění, 
dohodly se tímto smluvní strany výslovně, že v takovém případě je společ-
nost oprávněna k realizaci předčasného splacení ke konci příslušného ka-
lendářního měsíce, a to s ohledem na příslušné sjednané pojistné období, 
za které je pojištění hrazeno.
V případě požadavku klienta o úplné splacení se okamžik pro předčasné 
splacení dále odkládá o dobu, po kterou je klient v prodlení s úhradou jaké-
koliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající. 
V případě částečného předčasného splacení pak platí tato další pravidla:

(i) částka pro částečné předčasné splacení se musí rovnat minimál-
ně částce odpovídající řádné měsíční splátce;

(ii) dochází-li k částečnému předčasnému splacení v případě, kdy je 
klient v prodlení s úhradou pohledávky vyplývající ze Smlouvy, 
musí být podmínka dle odst. (i) výše splněna bez dalšího poté, co 
dojde z poskytnutého plnění k pokrytí všech aktuálních pohledá-
vek po splatnosti;

(iii)  nedojde-li k oznámení částečného předčasného splacení nej-
později v den, kdy dojde k připsání platby částečného předčas-
ného splacení k účtu společnosti, dohodly se tímto smluvní stra-
ny výslovně, že v takovém případě k částečnému předčasnému 
splacení nedochází;

(iv) nebude-li v oznámení o částečném předčasném splacení výslov-
ně uvedeno, zda-li klient částečným předčasným splacením žádá 
o snížení sjednané měsíční splátky (při zachování stávající délky 
splácení), a nebo o zkrácení splácení (při zachování stávající výše 
splátky), dohodly se tímto smluvní strany výslovně, že platí, že 
klient žádá o zkrácení splácení. V každém případě však platí, že 
při následném přepočtu budoucího splácení na základě částeč-
ného předčasného splacení se společnost pro stanovení „stáva-
jící výše splátky“, příp. zachování „stávající délky splácení“ řídí 
těmito údaji jen přiměřeně tak, aby k přepočtu mohlo dojít vždy 
za splnění podmínky, že výše všech budoucích přepočtených mě-
síčních splátek bude pokud možno totožná a současně bude činit 
alespoň 200 Kč. Tedy společnost je oprávněna v případě nutnosti 
se od „stávající výše splátky“, příp. od „stávající délky splácení“ 
přiměřeně odchýlit.

(v) o provedení částečného předčasného splacení bude klient spo-
lečností informován; součástí informace budou i podmínky pro 
další trvání a splácení úvěru vč. uvedení variabilního symbolu 
pro další platby; doručením / sdělením těchto informací klien-
tovi se nově stanovené podmínky pro další trvání úvěru považují 
za schválené a klient se zavazuje tyto dodržovat a respektovat.

V případě předčasného splácení má klient právo na poměrné snížení cel-
kových nákladů spotřebitelského úvěru o úroky, které by byl klient povinen 
zaplatit v případě, že by k předčasnému splacení nedošlo. Klient nahradí 
společnosti  náklady, které ji vznikly v souvislosti s předčasným splacením. 
Výše náhrady nákladů se sjednává takto:

- 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského 
úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjedna-
ným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok;

- 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského 
úvěru, nepřesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjed-
naným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok;

- vždy však platí, že náhrada nákladů nesmí přesáhnout částku 
úroku, kterou by klient zaplatil za dobu od předčasného splacení 
do skončení spotřebitelského úvěru.
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- Náhrada nákladů definovaných výše v sobě obsahuje zejm. ad-
ministrativní náklady společnosti spojené s přípravou a realizací 
předčasného splacení, jako je vyhotovení návrhu předčasné-
ho splacení, poštovné za odeslání návrhu, vyhotovení dohody 
o předčasném splacení, poštovné za odeslání dohody apod.

K předčasnému ukončení smlouvy z důvodu jejího předčasného splacení se 
vyžaduje, aby byla klientem uhrazena právě částka, vyčíslená společností  
pro předčasné splacení v souladu s § 15 zákona o spotřebitelském úvěru č. 
145/2010 Sb. („zSu“).
b) Předčasné splacení – klient, který není spotřebitelem
Klient je oprávněn kdykoliv zcela splatit své peněžní závazky před dobou 
stanovenou ve Smlouvě  za předpokladu, že předčasné splacení klient 
písemně oznámí společnosti formou doporučeného dopisu řádně doru-
čeného na adresu společnosti; k předčasnému splacení pak může dojít 
ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla žádost klienta o před-
časné splacení doručena společnosti. V tomto případě bude výše všech 
budoucích měsíčních splátek k datu předčasného splacení odúročena saz-
bou uvedenou v Sazebníku společnosti, platném ke dni účinnosti Smlouvy 
(současně je klient povinen doplatit v nezměněné výši veškeré měsíční 
splátky splatné do dne předčasného splacení vč. příp. souvisejících sankcí 
a dalších nákladů), a to z důvodu, aby žádný z účastníků Smlouvy v případě 
předčasného splacení úvěru nezískal nepřiměřený prospěch na úkor 
druhého účastníka. Současně se však tímto smluvní strany výslovně dohod-
ly, že v případě předčasného splacení dle tohoto ustanovení je klient povin-
en uhradit společnosti i administrativní poplatek za předčasné splacení dle 
Sazebníku. K předčasnému ukončení smlouvy z důvodu jejího předčasného 
splacení se vyžaduje písemná dohoda obou smluvních stran.   
8. Přeplatky. V případě, že klient uhradí na účet společnosti částku přesa-
hující veškeré jeho závazky ze Smlouvy , je společnost oprávněna použít 
takový přeplatek na úhradu jiné splatné pohledávky vůči tomuto kliento-
vi, a nemá-li takové pohledávky, je společnost povinna přeplatek klientovi 
na náklady klienta vrátit, ne však dříve nežli po vyrovnání veškerých závaz-
ků klienta (vč. závazků splatných v budoucnu) jak ze Smlouvy, tak z příp. 
jiných závazků klienta (za jiné závazky klienta se považují jakékoliv závaz-
ky, které nevznikly dle Smlouvy; zejm. se za jiné závazky klienta považují 
závazky z jiných právních vztahů uzavřených mezi klientem a společností). 
Použití takové částky se řídí zejm. čl. I. odst. 6 OP i v případě, že částka bude 
použita na vyrovnání jiných závazků klienta, není-li výslovně mezi klientem 
a společností dohodnuto jinak.
9. Pojmosloví. Smluvní strany předmětných smluv se tímto dohodly na ná-
sledujícím pojmosloví:

- peněžní prostředky poskytnuté na základě Smlouvy neboli jistina 
se označují jako „úvěr“; výše úvěru je stanovena jako součet roz-
dílu mezi pořizovací cenou a přímou platbou a poplatkem za sjed-
nání smlouvy

- „přímá platba“ je částka hrazená klientem na částečnou úhra-
du pořizovací ceny předmětu financování a její výše je uvedena 
v Žádosti

- „poplatek za sjednání smlouvy“ je součástí  výše úvěru a jedná 
se o administrativní poplatek společnosti za sjednání/uzavření 
Smlouvy; poplatek zahrnuje provizi prodejce

- „celkovou výší úvěru“ neboli celkovou částkou, kterou je třeba 
zaplatit, se rozumí součet všech měsíčních splátek

- „měsíční splátka“ je částka, kterou je klient povinen splácet 
ve sjednaných termínech a jejíž výše a celkový počet jsou výslov-
ně uvedeny v Žádosti (resp. ve Smlouvě) 

- „pořizovací cena“ je prodejní cena předmětu financování stano-
vená prodejcem / dodavatelem

- „závazek klienta“ je jakékoli plnění vyplývající ze Smlouvy 
- „spotřebitelem“ je fyzická osoba, která nejedná v rámci své pod-

nikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého po-
volání

- „klient, který není spotřebitelem“ je klient, který nesplňuje defi-
nici spotřebitele

- „RPSN“ je roční procentní sazba nákladů dle zákona č. 145/2010 
Sb., o spotřebitelském úvěru

- Politicky exponovaná osoba ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. 
(o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu) je dle § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb.:
a) fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostát-
ní působností, jako je například hlava státu nebo předseda vlády, 
ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu, člen 
nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního 
orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít 
opravné prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu 
centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sbo-

rech, člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu podniku 
ve vlastnictví státu, velvyslanec nebo chargé d‘affaires, nebo fy-
zická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech Evropské 
unie nebo jiných mezinárodních organizací, a to po dobu výkonu 
této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu 
této funkce, a která
1. má bydliště mimo Českou republiku, nebo
2. takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo Českou 
republiku,
b) fyzická osoba, která
1. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu manželském, part-
nerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodi-
čovském,
2. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu syna nebo dcery 
nebo je k synovi nebo dceři osoby uvedené v písmenu a) osobou 
ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo v ji-
ném obdobném vztahu,
3. je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické 
osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního 
uspořádání podle cizího právního řádu jako osoba uvedená v pís-
menu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli 
jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v pís-
menu a), nebo
4. je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenec-
tví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího 
právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch 
osoby uvedené v písmenu a).

ii.�Spolužadatel,�zajištění�úvěru
1. Za spolužadatele se pro účely Smlouvy považuje osoba, která má způso-
bem a za podmínek uvedených v OP plnit společně a nerozdílně s klientem 
způsobem jeden za všechny a všichni za jednoho („spoludlužník“).
2. Spoludlužník je  zavázán ze Smlouvy  jako spoludlužník společně a ne-
rozdílně s klientem. Smlouva představuje ve vztahu ke spoludlužníkovi do-
hodu dle § 1872 a souvisejících OZ. Spoludlužník tímto klienta výslovně 
zmocňuje k veškeré korespondenci, ústní či osobní komunikaci a uzavření 
dodatků či změn ke Smlouvě , k čerpání SÚ , jakož i k dalším právním úko-
nům předvídaným Smlouvou, které mají účinky i vůči spoludlužníkovi.
3. V případě úmrtí klienta tak nastupuje spoludlužník na místo klienta se 
všemi právy a povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, a to dnem úmrtí kli-
enta. V případě, že klient odstoupí od Smlouvy, zejm. způsobem dle čl. VI. 
odst. 2 písm. a) OP, nemá tato skutečnost žádný vliv na spoludlužníka s tím, 
že společnost a spoludlužník jsou svými projevy i nadále vázáni, a to až 
do okamžiku zániku pohledávky společnosti za klientem a vyplývající ze 
Smlouvy.
S  postupy uvedenými výše spoludlužník vyjadřuje svůj souhlas podpisem 
přísl. dokumentu o spoludlužnictví  vztahujícího se ke Smlouvě.
4. Další zajištění. Společnost je oprávněna v průběhu trvání Smlouvy po-
žadovat od klienta k zajištění plnění jeho závazků ze Smlouvy další vhodné 
zajištění, jako např. ručení třetí osoby, a klient je povinen takové zajiště-
ní v přiměřené lhůtě stanovené společností poskytnout. Zanikne-li nebo 
zhorší-li se za trvání Smlouvy zajištění plnění závazků ze strany klienta, je 
klient povinen doplnit na žádost společnosti zajištění na původní rozsah, 
a to způsobem a v termínu, který určí společnost. Zajištění trvá až do úpl-
ného splnění závazků klienta ze Smlouvy, a nezaniká tak ukončením její 
platnosti. Neposkytnutí zajištění způsobem dle tohoto ust. může být spo-
lečností považováno za podstatné porušení Smlouvy.

iii.
A)�Smlouva�o�úvěru
1. Podmínky čerpání. Smlouvou se společnost zavazuje, že klientovi poskyt-
ne způsobem a za podmínek dle Smlouvy a OP peněžní prostředky a kli-
ent se zavazuje poskytnuté prostředky vrátit a zaplatit za ně úroky, není-li 
Smlouvou sjednáno výslovně jinak. Klient projevuje svůj výslovný souhlas 
s tím, že úvěr poskytnutý klientovi Smlouvou k účelu dle Smlouvy bude 
společností poskytnut (uhrazen) přímo prodejci, a to zpravidla po dodání 
zboží prodejcem (příp. dodavatelem) klientovi.
2. Způsob akceptace Žádosti. K akceptaci Žádosti klienta, což je předpo-
kladem uzavření Smlouvy dle čl. I. odst. 2 OP, dochází podpisem Žádosti 
ze strany společnosti, společnost může při tom být zastoupena prodejcem 
vybaveným řádným oprávněním. Smlouva vzniká a stává se platnou a účin-
nou podpisem Žádosti oběma smluvními stranami. Není-li ve Smlouvě vý-
slovně uvedeno jinak, považuje se akceptace Žádosti společností za učině-
nou v den, kdy došlo k podpisu Žádosti klientem.
Úvěr, který klient čerpal tím, že mu bylo prodejcem / dodavatelem předá-
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no financované zboží je klient povinen hradit/splácet společnosti. Plnění 
poskytnuté (zaplacené) klientem na základě uzavřené Smlouvy prodejci je 
předmětem právního vztahu prodejce a klienta.
Klient tímto projevuje svůj výslovný souhlas s tím, že úvěr poskytnutý klien-
tovi Smlouvou k účelu dle Smlouvy bude společností poskytnut (uhrazen) 
přímo dodavateli předmětu financování, a to zpravidla po dodání předmě-
tu financování dodavatelem klientovi, o kterém musí být pořízen předávací 
protokol dle čl. III. písm. A) odst. 4. Smlouvy.
Klient tímto výslovně bere na vědomí, že společnost je oprávněna v přípa-
dech, kdy prodejce nesplní řádně své povinnosti vyplývající mu ze smluv-
ního vztahu, na jehož základě je oprávněn nabízet SÚ jménem společnosti, 
i po akceptaci Žádosti tuto prodejci vrátit za účelem splnění povinností 
prodejcem; nedojde-li k jejich splnění ve lhůtě určené společností, jinak 
marným uplynutím 6 měsíců od akceptace Žádosti společností, Smlouva 
bez dalšího zaniká.
3. Náklady úvěru. 
a) Čerpáním SÚ vzniká klientovi povinnost platit z dlužné částky mj. úro-
ky, nedohodne-li se se společností jinak.  Sjednaná úroková sazba je fixní. 
I v případě opožděných plateb se použije úroková sazba sjednaná ve smlou-
vě. Tato skutečnost nevylučuje nárok společnosti na úhradu úroků z pro-
dlení a smluvní pokuty sjednané v Sazebníku. Pro výpočet úroků je použita 
úroková metoda 30/360, tzn. 30 dnů v měsíci a 360 dnů v roce.
V případě poruchy trhu definované níže v tomto odstavci je společnost opráv-
něna jednostranně změnit úrokovou sazbu úvěru a tedy i RPSN na sazbu, kte-
rá vyjadřuje náklady společnosti vynaložené na obstarání zdrojů pro financo-
vání úvěru, přičemž minimální výše náhradní úrokové sazby je 0,00000001% 
p.a. V případě zvýšení úrokové sazby způsobem a z důvodů dle tohoto usta-
novení se výše měsíčních splátek, a tedy i RPSN zvyšuje počínaje měsícem 
následujícím po doručení písemného oznámení o provedení tohoto zvýšení 
klientovi. O doručování platí ust. čl. VI. odst. 8 OP.
Za poruchu trhu se považuje taková tržní situace, kdy dojde ke změně ja-
kékoliv z kótovaných hodnot PRIBOR / LIBOR / EURIBOR (kde PRIBOR je 
Pražská mezibankovní referenční zápůjční sazba, LIBOR je Londýnská me-
zibankovní referenční zápůjční sazba a EURIBOR je Evropská mezibankovní 
referenční zápůjční sazba; sazby jsou uveřejňovány systémem REUTERS) 
o více než 100 bazických bodů (oproti stavu v době akceptace Žádosti ze 
strany společnosti) nebo je příslušná hodnota PRIBOR/LIBOR/EURIBOR 
kótována jako záporná nebo se příslušná hodnota PRIBOR/LIBOR/EURIBOR 
nekótovala. Za poruchu trhu se považuje i taková tržní situace, kdy v da-
ném dni kterákoli z hodnot PRIBOR/LIBOR/EURIBOR kótovaných na kratší 
období je vyšší než kterákoli z hodnot PRIBOR/LIBOR/EURIBOR kótovaných 
na delší období.
Společnost je oprávněna změnit konstrukci na původní úrokovou sazbu 
úvěru po skončení doby, po kterou trvala porucha trhu definovaná shora 
v tomto odstavci.
b) V případě změny úrokové sazby je klient - spotřebitel oprávněn takovou 
změnu odmítnout a Smlouvu vypovědět v jednoměsíční výpovědní lhůtě; 
pokud klient pouze oznámí odmítnutí změny, ale již neudělí výpověď ze 
smlouvy, dohodly se tímto smluvní strany výslovně, že se Smlouva končí 
k poslednímu dni měsíce, ve kterém došlo k doručení odmítnutí změny 
společnosti. Výše uvedeným ustanovením není nijak dotčeno právo klienta 
odstoupit od Smlouvy, dojde-li k tak podstatné změně úrokové sazby, která 
bude znamenat podstatné zvýšení ceny Smlouvy. Nedojde-li k odmítnutí 
změny, výpovědi Smlouvy nebo k odstoupení od Smlouvy ze strany klienta 
ve lhůtě 30 dnů od doručení oznámení o provedení změny klientovi, platí, 
že klient se změnou úrokové sazby souhlasí. O doručování platí ust. čl. VI. 
odst. 8 OP. V případě výpovědi ze Smlouvy nebo ukončení Smlouvy a nebo 
odstoupení od Smlouvy způsobem dle tohoto ustanovení, platí pro vypořá-
dání smluvních stran stejný postup jako v případě odstoupení od smlouvy ze 
strany klienta ve 14denní lhůtě (viz čl. VI. odst. 2 písm. a) OP).
4. Druh úvěru, účel úvěru. Úvěr poskytovaný klientovi Smlouvou je určen 
výhradně na (i) nákup předmětu financování vybraného a určeného klien-
tem a specifikovaného ve Smlouvě s tím, že předmětem financování je pro 
účely této smlouvy vždy automobil (není-li ve Smlouvě výslovně ujednáno 
jinak) a (ii) financování úhrady poplatku za sjednání Smlouvy, je-li tento 
Smlouvou sjednán; použití úvěru je tak přísně účelově vázáno. Předmět 
financování pořizovaný z úvěru bude klientovi prodejcem, příp. dodava-
telem předán nejdříve dnem zaplacení přímé platby sjednané Smlouvou 
a po akceptaci Žádosti společností; o předání a převzetí bude pořízen pře-
dávací protokol podepsaný klientem a prodejcem, příp. dodavatelem před-
mětu financování. Současně se smluvní strany dohodly, že společnost nijak 
neručí klientovi za splnění závazku prodejce, příp. dodavatele dodat před-
mět financování. V případě pochybností se má za to, že k dodání předmětu 
financování dodavatelem klientovi došlo při uzavření Smlouvy.
klient�není�oprávněn�užívat�předmět�financování�pro�účely�taxislužby,�au-
toškoly�ani�autopůjčovny�bez�písemného�souhlasu�společnosti.
5. Splácení SÚ, doba trvání SÚ. 

Datum splatnosti první a následujících měsíčních splátek je uvedena 
v Žádosti. 
Datum předání předmětu financování prodejcem příp. dodavatelem klien-
tovi nemá vliv na splatnost úvěru (měsíčních splátek). Doba trvání SÚ je 
sjednána zpravidla do dne splatnosti poslední sjednané měsíční splátky. 
V případě prodlení klienta s úhradou sjednaného plnění se doba trvání SÚ 
prodlužuje do dne, kdy dojde k úplné úhradě pohledávky ze Smlouvy vy-
plývající.  Výskytem vad na předmětu financování, v případech trvalého 
vyloučení předmětu financování z provozu, zániku předmětu financování, 
jeho odcizení, ztráty, zničení atp. není klient zproštěn povinnosti hradit řád-
ně a včas sjednané měsíční splátky a příp. další plnění ze Smlouvy vyplý-
vající. V tomto případě je společnost oprávněna postupovat zejm. dle ust. 
čl. II. odst. 5 těchto OP. V případě, že bude kdykoliv společnosti vyplaceno 
pojistné plnění z titulu havarijního nebo zákonného pojištění vč. výplaty 
pojištění na základě vinkulace sjednané ve prospěch společnosti, je společ-
nost oprávněna si pojistné plnění ponechat nejen na úhradu pohledávek 
ze Smlouvy, ale i z tzv. jiných závazků, jak jsou tyto definovány v čl. I. odst. 
8 OP, a to zejm. v případech, kdy (i) je klient v prodlení s plněním jakýchko-
liv svých závazků vůči společnosti, (ii) platební morálka klienta na Smlouvě 
nebo jiném závazku je problematická, (iii) dojde ke zničení (zejm. tzv. totální 
škoda), ztrátě, odcizení apod. předmětu financování, (iv) schopnost klienta 
dostát svým závazkům ze Smlouvy či jiným závazkům zanikne nebo se zhor-
ší, apod. Toto oprávnění společnosti se vztahuje na pohledávky ze Smlouvy, 
jakož i na jiné závazky společnosti, které jsou jak po tak před splatností.
6. Vady předmětu financování, smlouva o vázaném úvěru. Klient nemůže 
odmítnout splácení  úvěru z důvodu (i) vad předmětu financování pořizova-
ného za prostředky z poskytnutého úvěru, (ii) jeho poškození nebo zničení 
či (iii) v příp. pojistné události, není-li zákonem či jiným právním předpisem 
nebo těmito OP výslovně stanoveno či umožněno jinak. Klient tak na sebe 
přejímá nebezpečí změny okolností jak to má na mysli § 1765 odst. 2 OZ.
a) Jestliže klient - spotřebitel platně odstoupí od kupní či jiné smlouvy, kte-
rou nabyl vlastnictví k financovanému zboží dle čl. III. odst. 4 OP, zaniká též 
Smlouva. O této skutečnosti je klient - spotřebitel povinen společnost ne-
prodleně informovat a současně doložit, že ze strany prodejce došlo k ak-
ceptaci odstoupení. V případě zániku smlouvy z důvodů dle tohoto usta-
novení platí pro vypořádání smluvních stran stejný postup jako v případě 
odstoupení od smlouvy ze strany klienta - spotřebitele ve 14denní lhůtě 
(viz čl. VI. odst. 2 písm. a) OP). Lhůta pro povinnost uhradit klientem - spo-
třebitelem společnosti plnění běží ode dne, kdy klient - spotřebitel oznámil 
společnosti, že došlo z jeho strany k odstoupení od kupní smlouvy s tím, že 
do doby odstoupení je klient - spotřebitel povinen hradit společnosti sjed-
nané měsíční splátky. Klient tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, 
aby  prodejce poukázal peněžní prostředky odpovídající poskytnutému 
úvěru přímo společnosti, pokud se na tom prodejce se společností dohod-
nou; bude-li v takovém případě společnosti ze Smlouvy uhrazeno více než 
kolik ji náleží, zavazuje se společnost s klientem náležitě vypořádat. Pokud 
klientovi - spotřebiteli soudem přiznané nebo prodejcem uznané právo 
na peněžité plnění nebylo ze strany prodejce dobrovolně uspokojeno, ručí 
za uspokojení tohoto práva věřitel. Smluvní strany tímto současně vyluču-
jí možnost postupu dle § 1816 OZ s tím, že budou postupovat výhradně 
v souladu s ust. §14 ZSU.
b) Klient, který není spotřebitelem, vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, 
aby prodejce poukázal peněžní prostředky odpovídající poskytnutému 
úvěru přímo společnosti, pokud se na tom prodejce se společností dohod-
nou, a to ve všech případech, kdy by klientovi vzniklo vůči prodejci právo 
na vyplacení kupní ceny/její části klientovi (z důvodu odstoupení od kupní 
či jiné smlouvy klientem z důvodu reklamace zboží apod.). Společnost je 
v takovém případě oprávněna použít obdrženou úhradu od prodejce dle 
předchozí věty na úhradu zůstatku SÚ včetně příslušenství do dne obdržení 
částky odpovídající výši úvěru od prodejce a současně na administrativní 
poplatek dle Sazebníku, který představuje výši nákladů spojených s tako-
vým vypořádáním Smlouvy. 
c) Vždy platí, že částka přesahující pohledávky společnosti musí být vydána 
klientovi. V případě, že společnost úhradu od prodejce neobdrží, či tato 
úhrada nepostačuje k uspokojení všech závazků klienta vyplývajících ze 
Smlouvy, uplatňuje klient svůj nárok přímo u prodejce. I v těchto případech 
je klient povinen uhradit společnosti veškeré neuspokojené závazky vyplý-
vající mu ze Smlouvy. Práva z odpovědnosti za vady předmětu financování 
pořizovaného za prostředky ze SÚ vypořádává klient v celém rozsahu u pro-
dejce, u něhož tento předmět financování koupil. 
7. Tabulka umoření. Klient – spotřebitel má právo obdržet kdykoliv za trvá-
ní Smlouvy bezplatně výpis z úvěru v podobě tabulky umoření, a to na zá-
kladě písemné žádosti klienta učiněné formou doporučeného dopisu řád-
ně doručeného na adresu společnosti. 
8. Evidence předmětu financování. Klient tímto současně bere na vědomí 
a souhlasí s tím, že společnost eviduje ve svém systému údaje o předmě-
tu financování vč. VIN a tyto údaje je oprávněna uvádět, používat a sdílet 
s třetími osobami v seznamu financovaných vozidel apod. a to zejm. za úče-
lem ochrany oprávněných zájmu společnosti příp. třetích osob.
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9. Měna. Veškerá peněžitá plnění podle Smlouvy mají být plněna v čes-
kých korunách (dále jen „kč“). Smluvní strany tímto souhlasí, že bude-li Kč 
kdykoli v době účinnosti Smlouvy nahrazena jednotnou evropskou měnou 
(EURO) jako jedinou zákonnou měnou České republiky, pak budou veške-
ré platby na základě Smlouvy, plněné ode dne účinnosti této změny, bez 
dalšího vyjadřovány a hrazeny v EURO. Převodním kursem mezi Kč a EURO 
bude kurz stanovený příslušným orgánem Evropské unie, případně České 
republiky.
10. Předpoklady pro výpočet sazby RPSN. 
následující�předpoklady�jsou�uvedeny�ve�Smlouvě:
Datum uzavření smlouvy
Výše spotřebitelského úvěru
Výše měsíční splátky (smlouvou je řešeno, je-li součástí RPSN i doplňková 
služba)
Počet měsíčních splátek 
Splatnost 1. měsíční splátky
Úroková sazba
předpoklady�uvedené�v�těchto�Op:
Datum čerpání úvěru: je shodné s datem uzavření smlouvy
Způsob čerpání úvěru: jednorázově
Použitá úroková metoda: pro výpočet úroků je použita úroková metoda 
30/360 (viz čl. III./A odst. 3 písm. a) OP)

b)�podmínky�Smlouvy�o�zajišťovacím�převodu�práva
1. Uzavření smlouvy. Podpisem Žádosti klientem a její akceptací společ-
ností dochází současně mezi stranami k uzavření Smlouvy o zajišťovacím 
převodu práva („zajišťovací�smlouva“), jejímž obsahem je převod vlastnic-
kého práva svědčícího klientovi k předmětu financování specifikovanému 
ve Smlouvě ve prospěch společnosti vč. všech součástí a příslušenství, jakož 
i příslušné technické dokumentace apod. Uzavřením zajišťovací smlouvy se 
tak smluvní strany dohodly, že klient tímto převádí své vlastnické k před-
mětu financování ve prospěch společnosti a společnost toto vlastnické 
právo k předmětu financování ve svůj prospěch přijímá, vše za podmínek 
sjednaných v těchto OP, příp. v zajišťovací smlouvě. 
Klient podpisem Žádosti společnosti současně potvrzuje, že je jako vlast-
ník předmětu financování oprávněn k uzavření zajišťovací smlouvy a že 
na předmětu financování neváznou žádná práva třetích osob (dluhy, zá-
stavní práva, soupis v rámci výkonu rozhodnutí, výhrada vlastnického práva 
apod.).
2. Obsah zajišťovací smlouvy. 
a) Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že zajišťovací smlouva se 
sjednává na dobu od  uzavření Smlouvy (resp. od okamžiku vzniku po-
hledávky společnosti za klientem vyplývající ze Smlouvy) do doby úhrady 
veškerých pohledávek společnosti za klientem vyplývajících ze Smlouvy 
(resp. do doby zániku pohledávky společnosti za klientem vyplývající ze 
Smlouvy), tzn. zajišťovací smlouva nezaniká společně se Smlouvou (např. 
z důvodu odstoupení od Smlouvy apod.), ale až se zánikem (úhradou) veš-
kerých pohledávek společnosti za klientem.
b) Po celou dobu trvání zajišťovací smlouvy klient zejm. (i) odpovídá za způ-
sobilost, zejm. pak za vhodnost pro předpokládané použití předmětu fi-
nancování klientem, (ii) je povinen řádně a včas uplatňovat veškeré nároky 
z vad předmětu financování vůči jeho dodavateli, (iii) činí veškeré úkony 
a opatření k řádnému splnění účelu Smlouvy a zajišťovací smlouvy.
c) Po celou dobu trvání zajišťovací smlouvy klient není oprávněn posky-
tnout předmět financování do užívání třetí osobě bez výslovného 
písemného souhlasu společnosti s výjimkou poskytnutí předmětu finan-
cování (i) manželu/ce klienta v případě, že závazky ze Smlouvy jsou součástí 
společného jmění klienta a jeho/jího manžela/ky uvedeného/né v Žádosti 
(v případech registrovaného partnerství klienta se postupuje analogicky 
jako v případech manželství) a/nebo (ii) jiným členům domácnosti. Stejně 
tak není klient oprávněn bez předchozího písemného souhlasu společnosti 
provádět na předmětu financování jakékoliv úpravy a změny.
d) V případě, že ze strany klienta dojde k odstoupení od Smlouvy, zejm. 
způsobem dle čl. VI. odst. 2 písm. a) OP, nemá tato skutečnost žádný vliv 
na zajišťovací smlouvu s tím, že smluvní strany jsou svými projevy i nadále 
vázány, a to až do okamžiku zániku pohledávky společnosti za klientem vy-
plývající ze Smlouvy.
e) Úplnou úhradou pohledávky vyplývající ze smlouvy dochází k zániku 
vlastnického práva společnosti ve vztahu k předmětu financování. Takovou 
skutečnost společnost klientovi potvrdí písemným potvrzením o vyrovnání 
pohledávky a současně poskytne klientovi na jeho náklady součinnost k 
tomu, aby provedl změnu zápisu v registru vozidel. Zařádné a včasné pro-
vedení změny v registru vozidel (klient bude uveden jako vlastník předmě-
tu financování) odpovídá klient s tím, že veškeré náklady s tímto souvise-
jící jdou plně k tíži klienta; v případě prodlení se splněním této povinnosti 

odpovídá klient společnosti za případné vzniklé škody. Stejným způsobem 
odpovídá klient společnosti i v případě, kdy se společnost v souladu s ust. 
čl. III./B odst. 7 OP vzdá svého vlastnického práva.
3. Porušení smluvních povinností. 
a) Dostane-li se klient do prodlení s úhradou měsíční splátky po dobu delší 
než 20 dní, je společnost oprávněna předmět financování na náklady klienta 
odebrat na místě, na kterém se nachází, a za použití dostupných prostřed-
ků a klient je povinen odebrání předmětu financování společnosti umožnit. 
V tomto případě je však společnost oprávněna předmět financování pouze 
zadržet na vhodném místě, a to až do doby, než dojde buď k doplacení 
dlužných pohledávek klientem, nebo k předčasnému ukončení Smlouvy, 
příp. k předčasné splatnosti  úvěru, dle čl. VI. odst. 2. OP. Dojde-li k do-
placení dlužných pohledávek (dlužné splátky, sankce vyúčtované z důvodu 
prodlení s úhradou splátek, náklady na zabavení, parkování atp. předmětu 
financování) klientem dříve, nežli dojde k předčasnému ukončení Smlouvy, 
příp. k předčasné splatnosti  úvěru, vydá společnost předmět financování 
klientovi zpět do užívání. 
b) V případě předčasného ukončení Smlouvy nebo předčasné splatnosti 
úvěru, zejm. dle čl. VI. odst. 2 OP, je klient povinen odevzdat předmět fi-
nancování společnosti do 3 dnů na vlastní náklady. Klient souhlasí s tím, 
aby si společnost při prodlení klienta s odevzdáním předmětu financování 
tento na náklady klienta odebrala na místě, na kterém se předmět finan-
cování nachází, a aby k tomu použila všechny dostupné prostředky. 
4. Zápis . Klient podpisem Smlouvy současně stvrzuje, že mu byla předána 
plná moc příp. jiný doklad vystavený společností a/nebo prodejcem ne-
zbytný k tomu, aby ve velkém technickém průkazu („tp“) klient zajistil pro-
vedení zápisu v souladu a dle odst. 6 níže (společnost jako vlastník, klient 
jako provozovatel).  
5. Předmět financování. Klient se tímto výslovně zavazuje, že po celou 
dobu trvání zajišťovací smlouvy bez souhlasu společnosti nepřevede před-
mět financování na třetí osobu či osoby a současně tento ani jiným způso-
bem nezatíží (zřízení zástavních práv apod.). Pro případ porušení tohoto 
ustanovení se sjednává v neprospěch klienta smluvní pokuta ve výši dle 
Sazebníku a dále se stávají splatnými veškeré závazky klienta vůči společ-
nosti vyplývající ze Smlouvy, a to dnem následujícím po zjištění porušení 
dle tohoto ustanovení společností.
6. Technický průkaz. Klient je povinen do 30 dnů od akceptace Smlouvy 
společností zajistit přihlášení předmětu financování do evidence motoro-
vých vozidel u příslušného úřadu v místě svého trvalého bydliště nebo sídla 
společnosti. Zápis v TP musí být učiněn tak, že klient bude v TP evidován 
jako jeho vlastník; porušení této povinnosti klientem může být společností 
kvalifikováno jako podstatné porušení Smlouvy. 
Poté je povinen klient doručit velký technický průkaz společnosti do 10 dnů 
od přihlášení předmětu financování do evidence dle tohoto ust. Pro případ 
prodlení se splněním některé z těchto povinností se sjednává v neprospěch 
klienta smluvní pokuta ve výši dle Sazebníku. V případě, že v průběhu tr-
vání Smlouvy bude klient požadovat zapůjčení TP, je společnost oprávněna 
zapůjčení TP učinit proti uhrazení finanční záruky ze strany klienta ve výši 
dle Sazebníku; zaplacenou záruku je společnost povinna uhradit klientovi 
zpět do 10 dnů po navrácení zapůjčeného TP klientem společnosti zpět. V 
případě, že je klient v prodlení s úhradou plnění vyplývajícího ze Smlouvy, 
je společnost oprávněna odmítnout zapůjčení TP klientovi do doby, než-li 
dojde ze strany klienta k úhradě veškerých závazků po splatnosti. Zapůjčený 
TP je klient povinen vrátit společnosti nejpozději do 30 dnů od jeho po-
skytnutí společností. V případě prodlení s jeho navrácením vzniká klientovi 
povinnost hradit společnosti smluvní pokutu sjednanou pro případ prodle-
ní s doručením/vrácením TP. Úhradou smluvní pokuty nezaniká žádná ze 
zajištěných povinností klienta.
7. Další ujednání. Smluvní strany se tímto dohodly, že dojde-li ze strany kli-
enta k úhradě celé nebo částečné výše dlužné pohledávky kdykoliv po sjed-
nané době splatnosti či po době určené ke splnění společností, dohodly se 
tímto smluvní strany na následujícím postupu:
- V případě, kdy již došlo k realizaci předmětu financování (formou pro-

deje, financováním leasingem/úvěrem apod.), je společnost povinna 
vrátit zpět klientovi poskytnutou částku; tím není vyloučeno oprávnění 
společnosti použít uhrazené prostředky klienta zcela nebo částečně 
na tu část pohledávky, k jejímuž uspokojení nedošlo z prodeje/realiza-
ce předmětu financování.

- V případě, kdy ještě nedošlo k prodeji/realizaci předmětu financování, 
je společnost povinna použít na úhradu pohledávky klientem uhraze-
né plnění, a teprve nepostačuje-li takto uhrazené plnění k vyrovnání 
pohledávky, je oprávněna pokračovat v prodeji/realizaci (v úkonech 
vedoucích k prodeji/realizaci) předmětu financování až do úplného 
pokrytí dlužné pohledávky. V okamžiku, kdy dojde k úplnému pokry-
tí pohledávky společnosti a nedošlo k prodeji/realizaci předmětu fi-
nancování, dochází k zániku vlastnického práva společnosti ve vztahu 
k předmětu financování. V takovém případě je společnost povinna 
současně předmět financování vydat klientovi, kterému tak opětovně 
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svědčí vlastnické právo k předmětu financování. 
- V případě, kdy byl předmět financování fakticky předán k prodeji/rea-

lizaci apod. (předáním do bazaru k prodeji atd.), když je nerozhodno, 
jestli k prodeji/realizaci nakonec nedošlo z důvodů na straně klienta 
(úhrada části pohledávky po splatnosti apod.) odpovídá klient i za ty 
náklady společnosti, které na prodej/realizaci předmětu financování 
vynaložila (znalecký posudek, provize za prodej apod.).

Ve všech výše uvedených případech vždy platí, že společnost má nárok jen 
na tu částku výtěžku či úhrady ze strany klienta, která pokrývá neuhraze-
nou pohledávku za klientem. Jakékoliv finanční prostředky přesahující po-
hledávku společnosti je společnost povinna vždy vyplatit klientovi.
Neodevzdá-li klient společnosti předmět financování ve lhůtě dle čl. III. 
písm. B) odst. 3 písm. b) těchto OP, je společnost oprávněna od zajišťovací 
smlouvy odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení klientem, vzdát 
se svého vlastnického práva a žádat po klientovi plnou úhradu veškerých 
závazků vyplývajících z těchto OP, tzn. nejen částku zbývající do celkové 
výše úvěru, ale současně veškeré příslušenství, náklady a sankce s tímto 
související tak, jak je toto definováno těmito OP. Současně je klient povinen 
zajistit změnu zápisu v registru vozidel analogicky jako dle čl. III./B/odst. 2 
písm. e) těchto OP a společnost se zavazuje poskytnout mu k tomu nezbyt-
nou součinnost na náklady klienta.
Stejnou možnost má společnost i v případě úmrtí klienta, nedojde-li k řád-
nému vydání předmětu financování.

c)�vypořádání�úvěrové�smlouvy
1. Předčasná splatnost úvěru. V případě, že dojde k předčasné splatnosti 
úvěru dle čl. VI. odst. 2. těchto OP, je klient povinen uhradit společnosti 
nejen dlužné splátky, veškeré příslušenství, náklady a sankce  související 
dle OP a Sazebníku, nýbrž i nesplacenou část jistiny úvěru poskytnutého 
na základě Smlouvy a sankce za porušení závazkového vztahu. Celková 
částka představující součet nesplacené části jistiny úvěru a sankce za po-
rušení závazkového vztahu se vypočte jako rozdíl mezi celkovým součtem 
všech sjednaných měsíčních splátek (SMS) a splátkami uhrazenými klien-
tem přede dnem, kdy nastala předčasná splatnost závazků klienta na zá-
kladě Smlouvy (SUK) a dlužnými splatnými splátkami (DSS) (to znamená, že 
výpočet se provede jako SMS – SUK – DSS).
V případě, že v důsledku předčasného ukončení Smlouvy a nebo v důsled-
ku předčasné splatnosti úvěru, dle čl. VI. odst. 2 OP, dojde k odevzdání 
předmětu financování klientem, příp. k zabavení předmětu financování 
společností atd. na základě zajišťovací smlouvy, dohodly se tímto smluv-
ní strany výslovně, že společnost je oprávněna na úhradu závazků klienta 
vůči společnosti vyplývajících ze Smlouvy použít částku získanou z prodeje 
předmětu financování. V případě, že v průběhu trvání zajišťovací smlou-
vy bude společnost povinna vynaložit náklady bezprostředně související 
s předmětem financování (úhrada pojištění odpovědnosti za škodu, hava-
rijního pojištění, náklady na vyhotovení znaleckého posudku či posudku 
technického stavu, nezbytné opravy atp.), zavazuje se klient tyto náklady 
společnosti uhradit v jejich plné vynaložené výši.
V případě, že částka získaná z prodeje předmětu financování nebude po-
stačovat k úhradě veškerých závazků klienta, zavazuje se klient tuto zbýva-
jící neuhrazenou část závazků v plné zbývající výši společnosti uhradit vč. 
příslušenství, nákladů a sankcí s tímto souvisejících.
Bude-li částka získaná z realizace předmětu financování vyšší, nežli bude 
výše veškerých neuhrazených závazků klienta, bude částka přesahující zá-
vazky klienta společností vyplacena klientovi.
Nebude-li možné předmět financování klientem vydat a nebo stane-li se 
předmět financování trvale nezpůsobilým k obvyklému užívání, byl-li před-
mět financování odcizen, trvale vyloučen     z provozu apod., a to nejen 
v důsledku pojistné události, zavazuje se klient uhradit společnosti i v tom-
to případě veškeré své zbývající neuhrazené závazky, tzn. zavazuje se uhra-
dit nejen dlužné splatné splátky a veškeré příslušenství, náklady a sankce 
s tímto související dle OP a Sazebníku, ale i nesplacenou část jistiny úvě-
ru poskytnutého na základě Smlouvy a sankce za porušení závazkového 
vztahu. Celková částka představující součet nesplacené části jistiny úvěru 
a sankce za porušení závazkového vztahu se vypočte způsobem uvedeným 
v tomto čl. III. písm. C) odstavec 1. těchto OP.
Bude-li ve vztahu k předmětu financování vyplaceno společnosti pojist-
né plnění, bude toto taktéž započítáno na úhradu pohledávek klienta ze 
smlouvy vyplývajících s tím, že bude-li vyplacené pojistné plnění vyšší nežli 
pohledávky klienta, bude zbývající částka pojištění společností vyplacena 
klientovi.
V případě prodlení s úhradou částky stanovené dle tohoto ustanovení 
Smlouvy se klient zavazuje uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši dle 
Sazebníku.
2. Prodej předmětu financování. Kupní (prodejní) cena předmětu finan-
cování bude stanovena zpravidla na základě znaleckého posudku vyho-
toveného ve vztahu k předmětu financování znaleckým ústavem nebo 

znalcem určeným společností a s ohledem na aktuální tržní cenu předmětu 
financování a poptávku na trhu. Nebude-li možné předmět financování 
zrealizovat formou prodeje po dobu delší jak 2 měsíce ode dne zahájení 
prodeje, je společnost oprávněna prodejní cenu snížit až o 35 % z její původ-
ní výše. Nepodaří-li se předmět financování do dvou měsíců odprodat ani 
za sníženou cenu, je společnost oprávněna předmět financování prodat 
tomu, kdo za něj nabídne nejvyšší cenu. V případě, že bude předmět fi-
nancování realizován formou prodeje v dražbě, výše popsané omezení se 
na takový prodej nevztahuje; předmět financování musí být realizován za 
nejvyšší nabídnuté podání. V případě pochybností se za okamžik zahájení 
prodeje považuje obdržení znaleckého posudku, příp. předání předmětu 
financování k prodeji apod. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku 
jdou k tíži klienta.
Společnost současně informuje klienta, který není spotřebitelem, že vznik-
ne-li v souvislosti s realizací vlastnického práva k předmětu financování 
společností klientovi povinnost uhradit DPH v souladu s platným zněním 
zákona o DPH, odvede na účet správce daně takovou daň za klienta/dlužní-
ka společnost, neboť se může domnívat, že tak neučiní klient, a na dlužné 
pohledávky ze Smlouvy tak společnost v souladu s čl. III./C) odst. 1) OP za-
počte pouze výnos z realizace/odprodeje předmětu financování třetí oso-
bě v ceně bez DPH. K tomuto účelu současně společnost využije zmocnění 
klienta dle čl. IV. Žádosti.

iv.�úvěrový�rámec�a�úvěrová�karta�je�řešena�samostatnými�
obchodními�podmínkami.

V.�pojištění
1. Havarijní pojištění.
a)� Je-li předmět financování havarijně pojištěn a pojištění je součástí sjed-

naných měsíčních splátek, hradí havarijní pojištění klient prostřednic-
tvím společnosti. Potřebné údaje a doklady o havarijním pojištění byly 
klientovi sděleny a předány a ten tuto skutečnost podpisem Žádosti 
stvrzuje. 

b)� Je-li výše úvěru nižší než 200 000 Kč (včetně), a není-li současně spo-
lečností stanoveno jinak,  nemusí klient sjednávat havarijní pojiště-
ní. Pokud nebude předmět financování havarijně pojištěn, odpovídá 
za škody vzniklé na předmětu financování a za jeho ztrátu v plném roz-
sahu klient a zavazuje se touto Smlouvou škodu či ztrátu plně nahradit. 

c)� Je-li výše úvěru alespoň 200 000 Kč a není-li pojištění součástí měsíč-
ních splátek, je klient povinen uzavřít havarijní pojištění na své ná-
klady. Není-li předmět financování zajištěn prostředky proti odcizení 
(alarm, imobilizér), je klient oprávněn zajistit na své náklady vybavení 
předmětu financování prostředky proti odcizení, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak. Pojištění bude sjednáno u pojišťovny (i) minimálně 
na částku rovnající se pořizovací ceně předmětu financování a uvedené 
ve Smlouvě, (ii) na živel, poškození, havárii a odcizení se spoluúčastí 
max. 20 %, (iii) případně v dalším rozsahu určeném společností, a to 
nejpozději ke dni akceptace Smlouvy ze strany společnosti. Po dobu, 
kdy nebude předmět financování pojištěn, odpovídá za škody vzniklé 
na předmětu financování a za jeho ztrátu v plném rozsahu klient a za-
vazuje se Smlouvou škodu či ztrátu společnosti plně nahradit. Pro pří-
pad prodlení se splněním povinnosti předmět financování pojistit je kli-
ent povinen zaplatit společnosti smluvní pokutu ve výši dle Sazebníku. 
Klient je povinen předat společnosti kopii pojistné smlouvy        s vinku-
lací pojistného plnění ve prospěch společnosti, a to do 10 dnů od uza-
vření smlouvy        s pojišťovnou. Pro případ prodlení se splněním této 
povinnosti je klient povinen zaplatit společnosti smluvní pokutu ve výši 
dle Sazebníku. Klient je povinen dodržovat podmínky pojistné smlouvy. 

d)� Ve všech výše uvedených případech sjednaného havarijního pojištění 
je klient povinen bezodkladně oznámit každou pojistnou událost přímo 
příslušné pojišťovně a zajistit všechny důkazy a jiné doklady nutné k li-
kvidaci pojistné události a vyplacení pojistné částky pojišťovnou. Kopii 
oznámení pojistné události je povinen klient zaslat současně společ-
nosti. Pro případ prodlení s oznámením pojistné události pojišťovně 
nebo společnosti je klient povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši dle 
Sazebníku. Po dobu trvání Smlouvy není klient oprávněn bez výslovné-
ho písemného souhlasu společnosti změnit podmínky pojištění sjed-
naného dle ust. čl. V. odst. 1. OP; pro případ porušení této povinnosti 
se sjednává v neprospěch klienta smluvní pokuta ve výši dle Sazebníku.

e)� V případech, kdy pojišťovna ve vztahu k pojištění předmětu financo-
vání změní podmínky či parametry pojištění, příp. zruší pojištění, a to 
z důvodů na straně klienta, je společnost výslovně oprávněna ve vzta-
hu k výši pojištění ke změně splátkového kalendáře (ke změně výše 
měsíční splátky). O všech těchto změnách musí být klient společností 
písemně vyrozuměn a je povinen tyto akceptovat počínaje doručením 
písemného oznámení. O doručování platí ujednání čl. VI. odst. 8. OP. 
V případě, kdy dojde ze strany pojišťovny k ukončení pojištění před-
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mětu financování z důvodů na straně klienta, je společnost oprávněna 
nařídit klientovi sjednání adekvátního pojištění v rámci individuálního 
pojištění (za splnění všech podmínek stanovených v čl. V. odst. 1. písm. 
d) OP) a klient je povinen tuto povinnost splnit nejpozději do 20 dnů 
od doručení oznámení společnosti; nesplní-li klient svou povinnost 
v uvedené lhůtě, příp. nebude-li moci splnit svou povinnost z důvo-
dů, že jej pojišťovna odmítne pojistit apod., je společnost oprávněna 
k předčasnému sesplatnění pohledávky vyplývající z této smlouvy 
(opět formou písemného oznámení) se všemi následky souvisejícími 
(zejm. dle čl. III. /B OP apod.), příp. k odstoupení od Smlouvy.

f)� V případě, že dojde k předčasné splatnosti úvěru dle čl. VI. odst. 2. 
těchto OP, je společnost oprávněna ukončit havarijní pojištění sjed-
nané ve splátkách apod., a současně je oprávněna toto nově  / opě-
tovně sjednat formou přefakturace nákladů klientovi apod. a klient je 
povinen hradit náklady za havarijní pojištění společnosti v plné výši 
na základě daňového dokladu, výzvy apod., a to zpravidla až do doby 
prodeje/realizace předmětu financování.

2. Zákonné pojištění.
a)  Je-li ve vztahu k předmětu financování sjednáno pojištění odpověd-

nosti za škodu způsobenou provozem vozidla („zákonné�pojištění“), 
které je součástí celkové výše úvěru, hradí toto klient prostřednictvím 
společnosti. Potřebné údaje a doklady o zákonném pojištění, včetně 
osvědčení o pojištění, byly klientovi sděleny a předány a ten tuto sku-
tečnost podpisem Žádosti stvrzuje. Po dobu trvání Smlouvy není kli-
ent oprávněn bez výslovného písemného souhlasu společnosti změ-
nit podmínky zákonného pojištění.

b)  Není-li ve vztahu k předmětu financování sjednáno zákonné pojištění, 
je klient povinen sjednat a zaplatit zákonné pojištění k předmětu fi-
nancování nejpozději ke dni akceptace Smlouvy ze strany společnosti. 
Při prodlení se splněním některé z povinností dle tohoto ustanovení je 
klient povinen hradit společnosti smluvní pokutu ve výši dle Sazebníku.  
Klient je povinen předat společnosti kopii pojistné smlouvy do 10 dnů 
od doručení uzavřené smlouvy s pojišťovnou; kopii dokladu o zaplace-
ní zákonného pojištění (jeho části) je povinen klient předat společnosti 
vždy do 10 dnů po zaplacení zákonného pojištění na příslušné období. 
Pro případ prodlení se splněním některé z těchto povinností je klient 
povinen zaplatit společnosti smluvní pokutu ve výši dle Sazebníku.  
Klient je povinen dodržovat podmínky pojistné smlouvy a každou příp. 
změnu podmínek pojištění předem projednat se společností. 

c)� Ve všech výše uvedených případech sjednaného zákonného pojištění 
je klient povinen bezodkladně oznámit každou pojistnou událost pří-
mo příslušné pojišťovně a zajistit všechny důkazy a jiné doklady nutné 
k likvidaci pojistné události a vyplacení pojistné částky pojišťovnou. 
Kopii oznámení pojistné události je klient povinen zaslat současně 
společnosti. V případě prodlení s oznámením pojistné události po-
jišťovně nebo společnosti je klient povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši dle Sazebníku. Zákonné pojištění dle čl. V. odst. 2. musí být 
sjednáno a zajištěno na dobu trvání smlouvy. Společnost si vyhrazuje 
právo rozhodnout a určit, že zákonné pojištění či jeho část hradí ze 
svého společnost, přitom konkrétní podmínky budou vždy uvedeny 
v příslušném osvědčení o pojištění. 

d)� V případech, kdy pojišťovna ve vztahu k pojištění předmětu financo-
vání změní podmínky či parametry pojištění, příp. zruší pojištění, a to 
z důvodů na straně klienta, postupuje se analogicky dle ust. čl. V. odst. 
1. písm. e), a to v plném rozsahu.

e)� V případě, že dojde k předčasné splatnosti úvěru dle čl. VI. odst. 2. 
těchto OP, je společnost oprávněna ukončit zákonné pojištění sjed-
nané ve splátkách apod. a současně je oprávněna toto nově/opětov-
ně sjednat formou přefakturace nákladů klientovi apod. a klient je 
povinen hradit náklady za zákonné pojištění společnosti v plné výši 
na základě daňového dokladu, výzvy apod., a to zpravidla až do doby 
prodeje/realizace předmětu financování.

3. Pojištění schopnosti splácet. 
Klient, který přijal některý ze souborů pojištění specifikovaný v Žádosti, 
souhlasí s tím, že bude pro případ níže uvedených událostí pojištěn na zá-
kladě smlouvy mezi společností jako pojistníkem a Komerční pojišťovnou, 
a. s., se sídlem Praha 8, Karolínská  1/650, IČ: 63998017, jako pojistitelem 
(„pojišťovna“) s tím, že pojistná smlouva je ve smyslu § 11 zákona o pojist-
né smlouvě sjednávána ve prospěch společnosti. Společnost se zavazuje 
umožnit klientovi nahlédnout do kolektivní pojistné smlouvy č. 318000000 
(„pojistná� smlouva� č.� 318“) uzavřené mezi společností a pojišťovnou 
a do platných Pojistných podmínek vztahujících se k pojistné smlouvě. 
Klient bere na vědomí, že je v souladu s pojistnou smlouvou pojištěn podle 
varianty specifikované v Žádosti, tzn. buď podle 

varianty A – pojištění pro případ smrti, plné invalidity, pracovní ne-
schopnosti, školení bezpečné jízdy
nebo podle

varianty B – pojištění pro případ smrti, plné invalidity, pracovní ne-
schopnosti, ztráty zaměstnání, školení bezpečné jízdy
Klient se zavazuje oznámit společnosti ve lhůtě 3 dnů ode dne jejího 
vzniku pojistnou událost, tj. jakoukoli událost spočívající ve vzniku pra-
covní neschopnosti, plné invalidity nebo ztráty zaměstnání nebo jiné 
události, která může mít vliv na splácení úvěru („pojistná�událost“), 
spolu se zasláním základních údajů o této pojistné události. 

4.  V případě vzniku pojistné události dle čl. V. odst. 3 OP je klient povi-
nen na základě žádosti pojišťovny poskytnout pojišťovně i jiné potřeb-
né doklady vztahující se k pojistné události. Klient výslovně souhlasí 
s tím, že pojišťovna je oprávněna přezkoumávat skutečnosti sdělené 
klientem ohledně pojistné události a zavazuje se podrobit se na žádost 
pojišťovny lékařské prohlídce nebo dalším šetřením nutným ke zjištění 
rozsahu povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění na základě 
pojistné smlouvy.

vi.�závěrečná�ustanovení
1. Výpověď. Možnost výpovědi Smlouvy se nesjednává. 
2. Odstoupení od Smlouvy, ukončení trvání Smlouvy. Společnost je opráv-
něna odstoupit od Smlouvy a požadovat splacení dlužné částky ke dni účin-
nosti odstoupení od Smlouvy výslovně v případě, že:
- klient je v prodlení s placením měsíční splátky po dobu delší než 30 

dnů nebo porušil některou povinnost vyplývající ze Smlouvy, OP nebo 
ze smluv, jejichž předmětem je zajištění plnění závazků vyplývajících 
ze Smlouvy;

- klient uvede v Žádosti nepravdivé či neúplné údaje;
- bylo zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení na majetek klienta;
- klient si zřídil trvalý pobyt mimo území ČR;
- klient se dostane do prodlení se: sjednáním pojištění, předáním kopie 

pojistné smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch společnosti, 
oznámením pojistné události pojišťovně a předáním kopie tohoto ozná-
mení společnosti, předáním dokladu o zaplacení zákonného pojištění, 
odevzdáním TP, to vše po dobu delší než 30 dnů; samostatným poruše-
ním této smlouvy je prodlení se splněním byť jen jediné shora uvedené 
povinnosti

- klient porušuje Smlouvu zejm. tím, že řádně nepečuje o předmět finan-
cování, užívá jej v rozporu s účelem, pro který je obecně nebo Smlouvou 
určen, zatíží je právy třetích osob nebo převede na třetí osobu v rozporu 
s OP 

- klient nezaplatí částky za zákonné nebo havarijní pojištění ve sjednaném 
termínu, a to uplynutím 30 dnů od akceptace Žádosti společností při prv-
ní úhradě pojištění a v ostatních případech uplynutím 30 dnů od splat-
nosti pojištění 

- klient zmaří trvání sjednaného pojištění, příp. změní podmínky pojištění 
v rozporu s ujednáním v čl. V. OP

- dodavatel nesplní včas své povinnosti řádně dodat předmět financování 
- klient bez předchozího výslovného souhlasu společnosti zaregistroval 

předmět financování v zahraničí před úplným doplacením pohledávky ze 
Smlouvy vyplývající.

a) Klient, který je spotřebitelem, je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez 
uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření/účinnosti Smlouvy. 
Ke dni účinnosti odstoupení se všechny závazky klienta vůči společnosti 
stávají splatnými s tím, že úvěr bude úročen jen do dne (včetně), kdy bude 
splacena jistina úvěru a veškerá příslušenství, poplatky, platby a ostatní 
dlužné částky vyplývající ze Smlouvy; klient je povinen tyto společnos-
ti uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení klientem 
společnosti. Neuplatní-li klient své právo na odstoupení v uvedených lhů-
tách, právo klientovi zaniká; lhůta pro uplatnění odstoupení je zachována, 
pokud bylo odstoupení písemně odesláno nejpozději poslední den  této 
lhůty na adresu společnosti: ESSOX s.r.o., Senovážné nám.  231/7, České 
Budějovice, PSČ 370 21. Úrok splatný za den se stanoví jako  úrok vypo-
čtený jako součin celkové výše úvěru a úrokové sazby zjištěné jako podíl 
úrokové sazby uvedené ve Smlouvě a čísla 365, a to za každý den od data 
podpisu smlouvy do data řádné úhrady dlužné částky klientem společnosti. 
Účinnost odstoupení nastává dnem doručení oznámení o odstoupení dru-
hé smluvní straně, a to formou doporučeného dopisu; o doručování platí 
ustanovení čl. VI. odst. 8 OP. 
b) Jestliže se klient dostane do prodlení s úhradou tří měsíčních splátek, 
stávají se splatnými veškeré závazky klienta vůči společnosti a vyplývající ze 
Smlouvy, a to dnem následujícím po splatnosti nejpozději dospělé dlužné 
měsíční splátky.
c) V případě úmrtí klienta se dnem jeho úmrtí stává splatná celá zbývající 
nesplatná pohledávka vyplývající ze Smlouvy, tzn. stávají se ke dni úmrtí 
klienta spatnými veškeré sjednané měsíční splátky, jejichž splatnost měla 
nastat po dni úmrtí klienta.
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3. Závazky po ukončení smlouvy. Odstoupením od Smlouvy z jakéhokoliv 
důvodu ani v důsledku jiného předčasného ukončení Smlouvy nezanikají 
závazky, práva a smluvní ustanovení, které vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení Smlouvy, a to zejm. platební závazky včetně úroků 
a nákladů, závazky ze zajištění, ustanovení týkající se volby práva a řešení 
sporů. V případě, že ze strany společnosti dojde k  odstoupení od Smlouvy 
a nebo se v důsledku prodlení klienta s úhradou tří měsíčních splátek 
apod. stanou splatnými veškeré závazky klienta vůči společnosti vyplývající 
ze Smlouvy, je klient v tomto případě povinen uhradit společnosti veške-
ré dlužné splátky splatné do dne odstoupení od Smlouvy a nebo do dne 
předčasné splatnosti závazků klienta, jakož i další příp. nároky vyplývající 
ze Smlouvy, těchto OP a nebo Sazebníku, včetně nesplacené části jistiny 
úvěru poskytnutého na základě Smlouvy a sankce za porušení závazkového 
vztahu. Celková částka představující součet nesplacené části jistiny úvěru 
a sankce za porušení závazkového vztahu se vypočte jako rozdíl mezi celko-
vým součtem všech sjednaných měsíčních splátek a splátkami uhrazenými 
klientem přede dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy a dlužnými splat-
nými splátkami.
4. Oznamování změn údajů ze strany klienta. Klient má povinnost neprodle-
ně oznámit a oznamovat společnosti veškeré změny v údajích uvedených 
v Žádosti nebo v dalších dokumentech souvisejících se Smlouvou, které se 
týkají jeho osoby, jakož i okolnosti, které mohou negativně ovlivnit jeho 
schopnost plnit finanční závazky ze Smlouvy, zejm. zahájení insolvenčního 
nebo exekučního řízení na jeho majetek.  V případě, že v důsledku vypořá-
dání společného jmění manželů dojde u klienta k určení, že za úhradu zá-
vazků ze Smlouvy odpovídá manžel/ka klienta, je klient i v takovém případě 
plně odpovědný za úhradu všech svých závazků do doby, než-li tyto budou 
zcela vyrovnány, bez ohledu jestli klientem nebo jeho manželem/kou.
5. Ověřování údajů sdělených klientem. Klient uděluje společnosti výslovný 
souhlas, aby i u třetích osob ověřovala pravdivost údajů uvedených klien-
tem v souvislosti se Žádostí a Smlouvou, včetně údajů týkajících se jeho 
finanční situace, a aby třetí osoby včetně plátce mzdy klienta, peněžních 
ústavů, sdružení Solus, poskytli společnosti na jeho žádost požadované in-
formace, i když jsou chráněny obchodním či bankovním tajemstvím, a to 
v průběhu trvání Smlouvy.
6. Důsledky porušení platebních povinností. Prodlení s plněním peněž-
ních závazků klienta má za následek vznik práva společnosti na smluvený 
úrok z prodlení a smluvní pokutu dle Sazebníku. Vedle toho je společnost 
oprávněna požadovak úroky z úroků. Veškeré výdaje společnosti spojené 
s vymáháním pohledávky jsou k tíži klienta (zejm. náklady vynaložené spo-
lečností za činnost externí agentury zabývající se vymáháním pohledávek 
a pověřené společností řešením dlužné pohledávky za klientem, soudní/ar-
bitrážní poplatky apod.) a jejich výše může být v Sazebníku určena paušál-
ně; bez jejího určení je klient povinen hradit skutečně vynaložené náklady 
společnosti. Smluvní pokuta je splatná nejpozději doručením písemné vý-
zvy k její úhradě klientovi. Ujednání o smluvní pokutě obsažená v OP nevy-
lučují možnost uplatnění náhrady škody vzniklé společnosti.
7. Řešení sporů a stížností. 
a) Pro případ soudního projednávání a řešení sporu vyplývajícího ze 
Smlouvy se jejich účastníci v případech, kdy klient není spotřebitelem po-
dle ust. § 89 a občanského soudního řádu dohodli, že místně příslušným 
pro řešení obchodních sporů vzniklých z předmětných smluv je věcně 
příslušný soud v Českých Budějovicích. 
b) V průběhu trvání Smlouvy je klient oprávněn obrátit se písemně, telefon-
icky apod. se svou případnou stížností na společnost, která je povinna se 
stížností zabývat a sdělit klientovi výsledek šetření. Dále je klient oprávněn 
se se svou příp. stížností obrátit na příslušný orgán dohledu, kterým může 
být zejm. 
-  Úřad na ochranu osobních údajů , Pplk. Sochora 727/27, Praha  

– Holešovice, PSČ  170 00
-  Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ  120 00
- Česká národní banka, Na Příkopě  28, Praha  1, PSČ  115 03.
c) Klient – spotřebitel současně bere na vědomí informaci, že je oprávněn 
se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů obrátit na finanč-
ního arbitra, v souladu se zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, 
který je oprávněn rozhodovat spory při nabízení, poskytování nebo zpros-
tředkování úvěrů; adresa finančního arbitra: Legerova  1581/69, Praha  1, 
PSČ  110 00 .
8. Doručování. Klient bude veškerou korespondenci určenou společnosti 
zasílat na adresu uvedenou v záhlaví Žádosti nebo v oznámení o změně 
adresy zaslané klientovi společností. Společnost zasílá klientovi veškerou 
korespondenci především poštou formou obyčejné nebo doporučené zá-
silky na jeho poslední adresu známou společnosti; v případě pochybností 
se za poslední známou adresu považuje adresa uvedená ve Smlouvě.  Při 
doručování zásilky se má za to, že zásilka odeslaná prostřednictvím pošty 
došla třetí den po odeslání, byla-li odeslána ze zahraničí pak patnáctý pra-
covní den po odeslání, není-li prokázán opak. Doručovat lze i elektronicky 
či prostřednictvím GSM technologií. V takovém případě je sdělení považo-

váno za doručené okamžikem jeho odeslání.
9. Zpracování osobních údajů. 
Více informací o zpracovávání osobních údajů klienta lze získat kontaktová-
ním zákaznického servisu společnosti viz přední strana smlouvy.
10. Postoupení pohledávek. Společnost je oprávněna postoupit své pohle-
dávky ze Smlouvy na třetí osoby. Klient není oprávněn bez písemného sou-
hlasu společnosti postoupit jakoukoli svou pohledávku vzniklou na základě 
Smlouvy nebo smluv zajišťujících splacení pohledávek klienta vůči společ-
nosti na třetí osoby nebo takové pohledávky použít na úhradu závazků, 
které má vůči společnosti. 
11. Částečná neplatnost. V případě, že některé ustanovení Smlouvy a/nebo 
OP se stane neplatným, neúčinný, nevymahatelným, nebo bude prohlá-
šené za takové, nebude to mít vliv na platnost, účinnost či vymahatelnost 
ostatních ustanovení Smlouvy nebo OP. Smluvní strany se zavazují nepro-
dleně nahradit formou dodatku či jiného ujednání takovýto závazek novým, 
platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět a účel bude v nejvyšší 
možné míře odpovídat předmětu a účelu původního závazku dle Smlouvy.
12. Rozhodné právo a jazyk. Účastníci Smlouvy se dohodli, že jejich zá-
vazkové vztahy založené Smlouvou se řídí českým právním řádem, tzn. 
OZ. Současně se tímto smluvní strany dohodly, že některé podmínky vy-
plývající z předmětných smluv se řídí přísl. ust. ZSU. Taktéž tímto smluvní 
strany berou výslovně na vědomí v případě, že klient není podnikatelem, 
že ujednáním v tomto odstavci není nijak vyloučeno použití ustanovení 
zejm. zvláštních právních předpisů směřujících k ochraně spotřebitele. 
Smluvní strany se dohodly, že během trvání Smlouvy bude komunikačním 
jazykem pouze český jazyk.
13. Změny a účinnost OP a Sazebníku. Smlouvu, OP nebo Sazebník je 
možné změnit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran není-li 
Smlouvou, těmito OP nebo zákonem výslovně sjednáno či umožněno jinak 
(zejm.  čl. III. odst. 3 OP)
Klient má možnost vyzvednout si aktuální znění OP a Sazebníku v sídle spo-
lečnosti; na základě písemné žádosti klienta společnost zašle klientovi aktu-
ální znění OP a Sazebníku. V případě druhé a další žádosti ve vztahu k týmž 
OP a Sazebníku zašle společnost klientovi jejich aktuální znění jen proti za-
placení poplatku dle Sazebníku. Obdobným způsobem bude postupováno 
i v případě, že klient požádá o další doklady vztahující se ke Smlouvě.
14. Prohlášení klienta. Klient podpisem Žádosti výslovně prohlašuje a po-
tvrzuje, že veškeré klientem v Žádosti uvedené údaje jsou pravdivé a že si 
je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů, zejména pak, že by takové 
jednání mohlo být kvalifikováno jako trestný čin.
Podpisem Žádosti klient současně stvrzuje, že ke dni jejího podpisu není 
v prodlení s úhradou plnění k jiným subjektům, zejména státu a bankám.
15. Předání Smlouvy a OP. Podpisem Žádosti klient stvrzuje, že je sezná-
men se Smlouvou, OP a Sazebníkem a že mu jsou všechna jejich ustanovení 
srozumitelná, a projevuje souhlas být těmito vázán. Podpisem Žádosti kli-
entem a její následnou akceptací společností se považuje za nesporné, že 
klientovi bylo vydáno jedno vyhotovení Smlouvy včetně OP a Sazebníku. 
16. Jiná ujednání. Klient v neposlední řadě bere výslovně na vědomí a sou-
hlasí s tím, že komunikace s klientem může být společností zejm. (i) moni-
torována (nahrávání telefonních hovorů apod.) a (ii) vyhodnocována, a to 
za účelem zkvalitnění služeb společnosti směrem ke klientovi, řízení inter-
ních procesů společnosti apod.
17. Spotřebitelská ustanovení. Klient tímto výslovně bere na vědomí, že 
následující ustanovení těchto OP uvedená výše se vztahují výhradně na kli-
enta - spotřebitele; společnost tímto činí souhrn všech ustanovení ve pro-
spěch spotřebitele, pro snazší orientaci v OP:
- čl. I. odst. 6 OP, poslední věta za středníkem – Splácení závazků
- čl. I. odst. 7. písm. a) OP – Předčasné splacení
- čl. III./A) odst. 3. písm. b) OP – Náklady úvěru
-  čl. III./A) odst. 6. písm. a) OP - Vady předmětu financování, smlouva o vá-

zaném úvěru
- čl. III./A) odst. 7. OP – Tabulka umoření
- čl. III./A) odst. 10. OP - Předpoklady pro výpočet sazby RPSN
 -  čl. VI. odst. 2. písm. a) OP - Odstoupení od Smlouvy, ukončení trvání Smlouvy
- čl. VI. odst. 7. písm. c) OP - Řešení sporů a stížností
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Platnost a účinnost od 1. 1. 2014

Sazebník�poplatků1 
Smlouvy�o�úvěru,�Smlouvy�o�spotřebitelském�úvěru�(automobily) 
(poplatky jsou uvedeny v cenách s DPH)

poplatky�a�úrokové�sazby

 Stanovení výše sazby pro odúročení úvěru při předčasném splacení úvěru3  (neplatí pro spotřebitele) výše diskontní sazby4

Administrativní poplatek při předčasném splacení úvěru (neplatí pro spotřebitele)
7 000 Kč do 6 měsíců od podpisu 

smlouvy, v ostatních  
případech 3 000 Kč

Administrativní poplatek při předčasném ukončení úvěru z důvodu totální škody (neplatí pro 
spotřebitele)

500 Kč

Poplatek za změnu platebního kalendáře 3 000 Kč

Poplatek za povolení užívání vozidla třetí osobou (rodné číslo) 1 000 Kč

Poplatek za povolení užívání vozidla třetí osobou (IČ) 2 000 Kč

Poplatek za převod úvěrové smlouvy 7 000 Kč

Administrativní poplatek při výpovědi smlouvy ESSOXem dle čl. III./A odst. 6 OP (neplatí pro 
spotřebitele)

0,8 % z výše úvěru za každý 
započatý měsíc trvání smlouvy

Smluvní�pokuty

Smluvní pokuta za porušení povinnosti dle čl. III. písm. A) odst. 6 OP (neoznámení reklamace apod.) 20 % z celkové výše úvěru

 Smluvní pokuta za porušení povinnosti dle čl. III. písm. B) odst. 5 OP (převedení předmětu financování  
na 3. osobu apod.) 50% z celkové výše úvěru

 Smluvní pokuta za prodlení se splněním či nesplněním povinnosti dle čl. III. písm. B) odst. 6 OP  
(zejména nedodání TP), pokutu lze uplatnit i opakovaně, maximálně však jednou za období 30-ti  
kalendářních dnů, kdy je klient v prodlení se splněním povinnosti

5 000 Kč

 Smluvní pokuta za provedení změny podmínek pojištění bez souhlasu společnosti, vč. zániku pojištění 10% z celkové výše úvěru

Smluvní pokuta za nesjednání či prodlení se sjednáním pojištění + vinkulace 10% z celkové výše úvěru

Smluvní pokuta při porušení povinnosti s dodáním pojistné smlouvy + vinkulace 1% z celkové výše úvěru

Smluvní pokuta při porušení povinnosti včasného oznámení pojistné události 10% z celkové výše úvěru

Smluvní pokuta při prodlení s úhradou zákonného pojištění
500 Kč/den, max. 20 dní 

a následně 10% z celkové výše 
úvěru
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poplatky�a�sankční�platby�v�důsledku�neplnění�závazků�platné�pro�všechny�typy�smluv

poplatky

Poplatek za vrácení přeplatku vyššího než 100 Kč2 100 Kč

Poplatek v případě platby s chybným variabilním symbolem 50 Kč

Poplatek za odeslání upomínky 150 Kč

 Poplatek za odeslání odstoupení od smlouvy, za odeslání oznámení o ukončení smlouvy, za odeslání 
oznámení o předčasné splatnosti úvěru 200 Kč

Poplatek za ostatní písemnosti 200 Kč

 Poplatek za zaslání vyhotovení OP, Sazebníku, příp. jiné nedílné součásti smlouvy při druhé a další 
žádosti klienta 50 Kč

 Poplatek za přepracování návrhu předčasného splacení úvěru 1 000 Kč

Smluvní�pokuty

Smluvní pokuta za prodlení s úhradou splátek vyplývajících ze smlouvy 10 % z dlužné částky

Smluvní pokuta za prodlení s úhradou plnění vyplývajícího ze smlouvy 10 % z dlužné částky

úroky

Úrok z prodlení (neplatí pro spotřebitele) 0,1 % denně z dlužné částky

1. Společnost je oprávněna kdykoliv od uplatnění nárokované částky vůči klientovi upustit, stejně jako jednostranně snížit její výši.
2. V případě přeplatku nižšího než 100 Kč poplatek odpovídá výši přeplatku.
3. V případě produktu 0 % navýšení tvoří částku pro úhradu v případě předčasného splacení součet budoucích splátek.
4. Vyhlášené ČNB ke dni podpisu smlouvy.


