ÚVĚROVÁ SMLOUVA Č. 1234567890
Označení věřitele

Označení zástupce věřitele - prodejce

ESSOX s.r.o.
F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice
IČ: 26764652, DIČ: CZ699001182
Společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12814
ID datové schránky: mtx4nhq

ČEZ Prodej, a.s.
Duhová 1/425
140 53 Praha 4
IČ: 27232433, DIČ: CZ27232433
Bezplatná linka: 800 810 820

Zákaznická linka: 389 010 400
e-mail: financnisluzby@cez.cz
ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ

Místo narození:

Platnost dokladu do:

Telefon domů:
Pracovní poměr na dobu:
Telefon do zaměstnání:

O

OZNAČENÍ KLIENTA:
Jméno, příjmení, titul:
Rodné číslo:
Adresa trvalého bydliště:
Korespondenční adresa:
Státní občanství:
Hlavní doklad/číslo:
Doklad vydal:
Druhý doklad/číslo:
E-mail:
Adresa v domovském státě:
Mobilní telefon:
Profese:
Zaměstnavatel:
Adresa zaměstnavatele:
Zaměstnán od:
Celkový čistý měsíční příjem:
Čistý měsíční příjem:
Výdaje na bydlení:
Výdaje na spoření:
Počet vyživovaných osob:

R

ČEZ FINANČNÍ SLUŽBY
P.O. BOX 66
370 21 České Budějovice

Do:
Měsíční příjem domácnosti:
Splátky ostatních úvěrů:
Ostatní měsíční výdaje:
Typ bydlení:
Rodinný stav:

VZ

Klient prohlašuje, že s ním není vedeno jednání o ukončení pracovního poměru.

A. Smlouva o úvěru číslo 1234567890

Zboží:
Popis zboží:
Pořizovací cena zboží:
Přímá platba (část ceny placená vámi):
Financovaná hodnota
Výše úvěru (jistiny):
(část ceny financovaná tímto úvěrem):
Způsob úhrady splátek:
Výše pojistného poplatku
Varianta pojištění:
Sjednáno
(měsíčně):
pojištění splátek:
Výše pojistného poplatku
Sjednáno pojištění
Varianta pojištění:
(jednorázová úhrada):
prodloužené záruky:
Výše pojistného poplatku
Sjednáno pojištění
Varianta pojištění:
(jednorázová úhrada):
poškození/odcizení zboží:
Výše měsíční splátky (bez pojištění):
Celková výše měsíční splátky k úhradě (vč. pojištění, je-li sjednáno):
Počet měsíčních splátek:
Součet splátek:
Datum splatnosti 1. měsíční splátky:
Datum splatnosti dalších měsíčních splátek je vždy k 15. dni každého kalendářního měsíce.
Celková částka splatná klientem:
Roční úroková sazba:
RPSN:
Doba trvání úvěru (datum splatnosti poslední měsíční splátky):
Výše úroku za den při odstoupení od smlouvy klientem do 14 dnů:
Dokud společnost neobdrží potvrzení o zavedení inkasa, splátky musí být hrazeny jiným způsobem.
Pokud nehradíte splátky inkasem, máte povinnost veškeré Dlužné částky hradit pod tímto variabilním symbolem a na tento náš
bankovní účet:
Variabilní symbol:
Datum předání zboží nemá vliv na splatnost měsíčních splátek.

Bankovní spojení:
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VZ

O

R

Tato Smlouva o úvěru je smlouvou, na základě které, my, věřitel, poskytujeme vám, klientovi, úvěr na koupi výše uvedeného
Zboží (splátkového produktu), a to za podmínek stanovených v této Smlouvě o úvěru, v Podmínkách č. 401116CC-F-CEZ ze dne
01.11.2016 a v Sazebníku. Podmínky a Sazebník tvoří nedílnou součást této Smlouvy o úvěru. Podmínky upravují další práva
a povinnosti související s poskytnutím úvěru a Sazebník obsahuje přehled veškerých poplatků souvisejících s poskytnutím
úvěru. Pojmy zde užívané s velkým počátečním písmenem mají význam určený v Podmínkách.
Spotřebitelský a podnikatelský úvěr. Tato Smlouva o úvěru může představovat Spotřebitelský úvěr, nebo Podnikatelský úvěr.
O Spotřebitelský úvěr se jedná tehdy, pokud jste při sjednání Smlouvy o úvěru uvedli, že vystupujete jako spotřebitel
(nepodnikatel). Zda jste s námi uzavřeli Smlouvu o úvěru jako spotřebitel, poznáte podle toho, že je v záhlaví shora uvedené
tabulky uvedeno „Fyzická osoba / nepodnikatel“. V takovém případě se na vaše práva a povinnosti neuplatní ta ustanovení této
Smlouvy o úvěru a Podmínek, v nichž je uvedeno, že se týkají Podnikatelského úvěru.
Naopak, pokud jste při sjednání Smlouvy o úvěru uvedli, že vystupujete jako podnikatel, uzavřeli jsme spolu Podnikatelský úvěr.
Zda jste s námi uzavřeli Smlouvu o úvěru jako podnikatel, poznáte podle toho, že je v záhlaví shora uvedené tabulky uvedeno
„Fyzická osoba / podnikatel“. V takovém případě se na vaše práva a povinnosti neuplatní ta ustanovení této Smlouvy o úvěru
a Podmínek, v nichž je uvedeno, že se týkají Spotřebitelského úvěru.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení u spotřebitelského úvěru. Za každou měsíční splátku tvořenou splátkou jistiny, úroku
a pojistného poplatku (bylo-li sjednáno placené pojištění), kterou zcela neuhradíte do Data splatnosti, nám zaplatíte
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z dlužné měsíční splátky. Pokud se ocitnete současně v prodlení i s další měsíční
splátkou, vzniká vám nově povinnost zaplatit smluvní pokutu z této další měsíční splátky, která nebyla zaplacena ke svému Datu
splatnosti. Další smluvní pokutu z dřívější měsíční splátky, se kterou jste stále v prodlení, však již neplatíte. Ocitnete-li se
v prodlení s úhradou jiné Dlužné částky, než je měsíční splátka, vzniká vám povinnost platit smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně
z částky, ohledně níž jste v prodlení.
Neuhradíte-li měsíční splátku nebo jinou Dlužnou částku do Data splatnosti, máte povinnost nám dále z takových neuhrazených
částek platit roční zákonný úrok z prodlení za každý den prodlení; výše zákonného úroku z prodlení je v současné době uvedena
v nařízení vlády č. 351/2013 Sb. a její výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den
kalendářního pololetí, v němž došlo k vašemu prodlení, zvýšené o 8 %.
Ztráta výhody splátek u spotřebitelského úvěru. Dostanete-li se do prodlení s úhradou tří a více měsíčních splátek
a neuhradíte-li veškeré Dlužné částky ani poté, co vás k zaplacení vyzveme a poskytneme vám k tomu lhůtu alespoň 30 dnů,
můžeme prohlásit jistinu úvěru za okamžitě splatnou. Stejné právo máme v případě, že se dostanete do prodlení s úhradou tří
a více splátek, které máte povinnost platit na základě jiné smlouvy o úvěru či obdobné smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli,
a neuhradíte Dlužné částky, přestože jsme vás k tomu vyzvali a poskytli vám k tomu lhůtu alespoň 30 dnů. V těchto případech se
stává dosud nesplacená jistina úvěru splatnou ke dni uvedenému v oznámení o okamžité splatnosti, které vám zašleme
společně s vyčíslením dlužné částky. Po prohlášení jistiny úvěru za splatnou po vás nadále nebudeme požadovat placení
smluvního úroku (roční úrokové sazby) z jistiny úvěru; povinnost zaplatit dříve splatný úrok a nadále platit smluvní pokutu a úrok
z prodlení z částky, ohledně níž jste v prodlení, tím však není dotčena.
Smluvní pokuta u podnikatelského úvěru. Za každou měsíční splátku, kterou zcela neuhradíte do Data splatnosti, nám zaplatíte
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové výše měsíční splátky. Povinnost zaplatit smluvní pokutu vám rovněž vznikne
v případě okamžité splatnosti Dlužných částek za podmínek článku 13.5 Podmínek.
Úrok z prodlení u podnikatelského úvěru. Neuhradíte-li měsíční splátku nebo jinou Dlužnou částku do Data splatnosti, máte
povinnost nám z takových neuhrazených částek platit úrok z prodlení ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž jste v prodlení.
Ztráta výhody splátek u podnikatelského úvěru. Dlužné částky za okamžitě splatné můžeme prohlásit, (i) dostanete-li se do
prodlení s úhradou tří a více měsíčních splátek, (ii) zanikne-li vaše oprávnění k podnikatelské činnosti, (iii) neposkytnete
dodatečné zajištění nebo nedoplníte stávající zajištění podle článku 14. 3 Podmínek. Stejné právo máme v případě, že (i) se
dostanete do prodlení s úhradou tří a více splátek, které máte povinnost platit na základě jiné smlouvy o úvěru či obdobné
smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli; nebo (ii) bylo-li poskytnuto ručení za vaše dluhy z této Smlouvy o úvěru a ručitel zemře nebo
ručení zanikne, a vy i přes naši žádost neposkytnete bez zbytečného odkladu vhodné zajištění Dlužných částek. V těchto
případech se stávají Dlužné částky, vypočtené podle článku 13.4 Podmínek, splatné ke dni uvedenému v oznámení o okamžité
splatnosti, které vám zašleme společně s vyčíslením Dlužných částek.
Dohoda o místní příslušnosti soudu u podnikatelského úvěru. K rozhodování veškerých sporů vzniklých na základě nebo
v souvislosti s touto Smlouvou o úvěru představující Podnikatelský úvěr bude místně příslušný soud v Českých Budějovicích.
Roční procentní sazba nákladů u spotřebitelského úvěru. Výše roční procentní sazby nákladů (RPSN) je uvedena v tabulce
v záhlaví Smlouvy o úvěru. Roční procentní sazba nákladů je vypočtena za předpokladů obsažených ve shora uvedené tabulce,
a sice že tam uvedená výše úvěru (jistiny) bude čerpána jednorázově a v plné výši ke dni uzavření Smlouvy o úvěru, a že doba
trvání úvěru, splatnost první a dalších měsíčních splátek, počet a výše měsíčních splátek (bez pojištění) a výše roční úrokové
sazby budou odpovídat údajům uvedeným v téže tabulce. Pro výpočet úroku je použita úroková metoda ACT/365.
Vysvětlení některých pojmů uvedených v tabulce. Obratem „součet splátek“ se rozumí součet sjednaných měsíčních splátek,
včetně plateb za pojištění (pojistných poplatků). Obratem „celková částka splatná klientem“ se rozumí součet sumy představující
výši úvěru (jistiny) a celkových nákladů spotřebitelského úvěru ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru; součástí celkové
částky splatné spotřebitelem však nejsou platby na nepovinné pojištění (pojistné poplatky).

B. Pojištění
Je-li ve Smlouvě o úvěru na koupi zboží uvedena varianta pojištění schopnosti splácet úvěr, souhlasíte se zařazením do
takového volitelného kolektivního pojištění, a to ve zvolené variantě a za podmínek stanovených v Podmínkách a tam uvedených
dokumentech. Sjednáním zařazení do pojištění a podpisem této Smlouvy o zařazení do pojištění úvěrů mimo jiné (i) udělujete
souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném v Podmínkách a (ii) zavazujete se podrobovat se lékařským
prohlídkám v rozsahu uvedeném v Podmínkách.
Druhá strana smlouvy č. 1234567890 RČ: 1234567890 Číslo návrhu: 123456789

2/3

CG05017081415

C.. Společná a závěrečná ustanovení

R

Mějte na paměti, že vám budeme účtovat poplatky dle Sazebníku, dojde-li ke skutečnosti v něm předvídané, nebo se
rozhodnete službu v něm uvedenou využít.
Vyloučení některých ustanovení občanského zákoníku. Ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku o adhezních
smlouvách se na Smlouvu o úvěru představující Podnikatelský úvěr nepoužije.
Nezapomeňte, že práva a povinnosti uvedená v Podmínkách jsou stejně závazná, jako ta uvedená ve Smlouvě o úvěru
a Smlouvě o zařazení do pojištění úvěrů. Zejména vás upozorňujeme na ustanovení Podmínek upravující důsledky vyplývající
z vašeho prodlení s placením Dlužných částek (čl. 5 pro Spotřebitelský úvěr a čl. 13 pro Podnikatelský úvěr) a dále ustanovení
o následcích spojených s uvedením nesprávného variabilního symbolu (čl. 2.1) a povinnosti nahlásit změnu adresy pro
doručování (čl. 8.2). Zvláštní pozornost věnujte Sazebníku obsahujícímu seznam poplatků a okolností, za kterých vám je
můžeme účtovat, jež naleznete v samotném závěru Podmínek.
Pokud jsme spolu uzavřeli Smlouvu o úvěru představující Spotřebitelský úvěr, věnujte pozornost svému právu úvěr předčasně
splatit, předplatit jej a náhradě nákladů s tím spojených (čl. 6.1 a 6.2), právu odstoupit od Smlouvy o úvěru a důsledkům s tím
spojeným (čl. 1.6 a 1.7), právu při odstoupení od smlouvy o koupi Zboží (čl. 10.1), právu obrátit se na nás kvůli některým
dluhům Prodejce nebo Dodavatele (čl. 11.2), možnosti obdržet tabulku umoření (čl. 9.4) a právu obrátit se s případným
sporem na finančního arbitra či jiný subjekt (čl. 7.2) či se stížností na orgán dohledu (čl. 7.3).
Pokud jsme spolu uzavřeli Smlouvu o úvěru představující Podnikatelský úvěr, věnujte pozornost učiněnému prohlášení (čl.
14.1), postupu při vrácení ceny Zboží Prodejcem či Dodavatelem (čl. 14.2), povinnosti poskytnout dodatečné zajištění
a doplnit stávající zajištění (čl. 14.3) a zákazu započtení (čl. 14.4).
Uzavřete-li s námi Smlouvu o zařazení do pojištění úvěrů, pročtěte si rovněž ustanovení o pojistném poplatku (čl. 15.2),
o splnění podmínek pro zařazení do pojištění (čl. 15.3) a udělení souhlasu (čl. 15.5).
Veškeré dokumenty uvedené ve Smlouvě o úvěru nebo Smlouvě o zařazení do pojištění úvěrů jsou k dispozici na adrese
www.essox.cz nebo www.cez.cz/financnisluzby.
Svým podpisem stvrzujete, že uzavíráte (A) Smlouvu o úvěru a (B) pokud došlo z vaší strany k volbě varianty pojištění schopnosti
splácet úvěr, také Smlouvu o zařazení do pojištění úvěrů. Dále svým podpisem stvrzujete, že jsme vám v dostatečném předstihu
před vaším podpisem poskytli písemně v dokumentu označeném číslem Smlouvy o úvěru představující Spotřebitelský úvěr
předsmluvní informace ke Smlouvě o úvěru představující Spotřebitelský úvěr a dále, že jsme vám předali Podmínky a Sazebník.

Příjmení (hůlkovým písmem)

O

Jméno (hůlkovým písmem)
Váš podpis

Jméno a příjmení

Podpis společnosti
(zastoupena prodejcem na
základě plné moci)

D. Souhlas se zpracováním osobních údajů a prohlášení o politicky exponované osobě

VZ

Podpisem níže prohlašujete a potvrzujete, že jsme vás seznámili s dokumenty (i) Souhlas se zpracováním osobních údajů
v souvislosti s posouzením návrhu na uzavření smlouvy č. SP-CEZ201116 (dále jen „Předsmluvní souhlas“); a (ii) Podrobné
podmínky souhlasu se zpracováním osobních údajů č. SSML-CEZ101116 (dále jen „Podmínky souhlasu“), tyto dokumenty vám
byly předány v dostatečném předstihu a z vaší strany došlo k udělení dobrovolného souhlasu se získáváním, zpracováním,
shromažďováním, uchováváním a předáváním vašich osobních údajů, včetně rodného čísla a údajů o vaší osobní a majetkové
situaci v rozsahu uvedeném v Předsmluvním souhlasu. Účel zpracování, rozsah zpracovaných údajů a osoby, kterým byl
souhlas udělen, jsou uvedené ve výše uvedených dokumentech, případně v dokumentech, na které odkazují. Dokumenty jsou
k dispozici na adrese www.essox.cz.
Podpisem níže udělujete také dobrovolný souhlas se získáváním, zpracováním, shromažďováním, uchováváním a předáváním
vašich osobních údajů, včetně vašeho rodného čísla, v rozsahu, za účelem a osobám uvedeným v následujících článcích
Podmínek souhlasu, případně v dokumentech, na které Podmínky souhlasu odkazují:
-

Článek 1 - Souhlas se zpracováním v rámci FSKB
Článek 2 - Souhlasy se zpracováním, v informačních systémech a s pořizováním kopií dokladů
Článek 3 - Souhlas se zpracováním ve vztahu k registrům Sdružení SOLUS
Článek 4 - Souhlas se zpracováním ve vztahu k registru klientských informací
Článek 5 - Souhlas ve vztahu k Prodejci a pojišťovně
Článek 7 - Souhlas ohledně nahrávání telefonních linek

Podpisem dále potvrzujete, že
- jsme vás s Podmínkami souhlasu a souvisejícími dokumenty seznámili a tyto vám byly dány k dispozici v dostatečném
předstihu před udělením výše uvedených souhlasů.
- Pokud není v příslušné části Předsmluvního souhlasu zaškrtnuto, zda jste, nebo nejste politicky exponovanou osobou nebo
osobou jí blízkou, pak potvrzujete, že nejste žádnou takovou osobou.

Jméno (hůlkovým písmem)
Příjmení (hůlkovým písmem)

Váš podpis
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