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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ
ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM
1.

Úvodní ustanovení

1.1.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při poskytování úvěrů společností Sano, a.s., IČO:24256765, DIČ:
CZ24256765, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18414 (dále jen „Věřitel“) jiné
právnické či fyzické osobě, která je podnikatelem (dále jen „Klient“).

1.2.

Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o úvěru (dále jen „SÚ“) uzavřené mezi Věřitelem a Klientem. V případě rozporu VOP a SÚ se užijí přednostně ustanovení SÚ.

1.3.

V případě, že Klient uzavře s Věřitelem za účelem zajištění svých závazků ze SÚ Smlouvu o
zajišťovacím převodu vlastnického práva, tvoří tyto VOP součást takové Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva. Pokud Klient uzavře s Věřitelem v souvislosti se Smlouvou
o zajišťovacím převodu vlastnického práva Smlouvu o výpůjčce, tvoří tyto VOP též součást
takové Smlouvy o výpůjčce.

Zajištění, a po splnění dalších podmínek stanovených v těchto VOP pro čerpání úvěru, tj.
zejména schválení Klientem či třetí osobou poskytnutého Zajištění Věřitelem (dále jen „Podmínky čerpání úvěru“), a to ve lhůtě sjednané v SÚ a těchto VOP.
3.2.

V rámci SÚ nebo v Žádosti o čerpání úvěru je Klient oprávněn udělit Věřiteli pokyn, jak má
být s finančními prostředky vyčleněnými v Rezervační úschově po splnění Podmínek čerpání
úvěru naloženo.

3.3.

Součástí SÚ je vždy ujednání, že Klient je oprávněn čerpat Úvěr pouze jednorázově a jen v
částce odpovídající sjednané výši Úvěru. Úvěr může být poskytnut v několika částech
(např. ve prospěch několika účtů), pokud tyto dílčí části Úvěru budou čerpány současně. Postupné čerpání Úvěru Klientem však není možné.

3.4.

Klient je povinen splnit Podmínky čerpání úvěru do 35 kalendářních dnů ode dne uzavření SÚ.

3.5.

Řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o čerpání úvěru je Klient povinen předložit Věřiteli
po splnění Podmínek čerpání úvěru, nejpozději však ve lhůtě 40 kalendářních dnů ode dne
uzavření SÚ.

3.6.

Termín požadovaného čerpání Úvěru uvede Klient v Žádosti o čerpání úvěru. Klient je oprávněn čerpat Úvěr pouze ve lhůtě 2 měsíců ode dne uzavření SÚ.

3.7.

Věřitel je povinen uvolnit finanční prostředky z Rezervační úschovy a poskytnout Klientovi
Úvěr způsobem sjednaným v SÚ v den uvedený v řádné a včasné Žádosti o čerpání úvěru a
po splnění Podmínek čerpání úvěru (tj. zejména po uzavření dodatku k SÚ, kterým se stanoví
konkrétní podoba a rozsah Zajištění, a po poskytnutí dostatečného Zajištění akceptovaného
Věřitelem). Čerpáním Úvěru se rozumí jeho poskytnutí a naopak poskytnutím úvěru se rozumí
jeho čerpání. Podmínkami čerpání úvěru se rozumí současně podmínky poskytnutí Úvěru.

3.8.

Pokud Klient nedodrží lhůtu pro včasné předložení Žádosti o čerpání úvěru, a to lhůtu podle
odstavce 3.5. tohoto článku VOP nebo lhůtu pro předložení žádosti před požadovaným dnem
čerpání Úvěru dle SÚ, Věřitel není povinen na základě takové žádosti poskytnout Klientovi
Úvěr, případně není povinen jej poskytnout v den požadovaný Klientem.

1.4.

VOP jsou vydány v souladu s  § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění.

2.

Uzavření Smlouvy o úvěru

2.1.

SÚ se rozumí uzavřená smlouva mezi Věřitelem a Klientem, na základě které se Věřitel zavazuje po splnění stanovených podmínek poskytnout Klientovi úvěr, tj. finanční prostředky ve
sjednané výši (dále též „Úvěr“) a Klient se zavazuje tyto finanční prostředky řádně a včas dle
sjednaných podmínek vrátit Věřiteli, a dále Věřiteli uhradit sjednaný úrok, případné úroky z
prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod a poplatky dle SÚ, VOP nebo Ceníku služeb.

2.2.

SÚ se uzavírá vždy v písemné formě. Změny a doplnění SÚ, není-li sjednáno SÚ nebo stanoveno těmito VOP jinak, se provádějí formou vzájemně podepsaných písemných dodatků k
SÚ.

2.3.

Součástí každé SÚ jsou VOP a Ceník služeb.

2.4.

SÚ a z ní vyplývající písemná právní jednání Klienta (např. Žádost o čerpání úvěru atd.) musí
být podepsány osobami, které jsou oprávněné Klienta při těchto právních jednáních zastupovat. Bude-li tato právní jednání činit za Klienta zmocněnec na základě Plné moci, musí být
podpis zmocnitele na této plné moci úředně ověřen a kopie této plné moci bude přílohou SÚ,
příp. příslušného písemného právního jednání.

3.9.

Pokud Klient předloží Žádost o čerpání úvěru, aniž by ke dni jejího předložení Věřiteli byly
splněny Podmínky čerpání úvěru, Věřitel k takové žádosti nebude přihlížet, vyrozumí Klienta o tom, že dosud nebyly splněny Podmínky čerpání úvěru, a Klient je povinen po
splnění ostatních Podmínek čerpání úvěru předložit novou Žádost o čerpání úvěru. To neplatí
v případě, že již uplynula lhůta stanovená pro předložení takové žádosti.

2.5.

V případě zájmu Klienta o poskytnutí Úvěru zašle Klient Věřiteli žádost o úvěr, jejíž součástí je
i čestné prohlášení Klienta (dále jen „Žádost o úvěr“). Věřitel Žádost o úvěr posoudí zejména
na základě předložených informací v Žádosti o úvěr. Klient je povinen poskytnout potřebnou
a účinnou součinnost pracovníkům Věřitele a jeho případným externím spolupracovníkům při
ověření všech skutečností uvedených Klientem v Žádosti o úvěr.

3.10.

Poskytnutím Úvěru Věřitel nepotvrzuje splnění Podmínek čerpání úvěru ani splnění jiných
povinností Klienta. Věřitel je oprávněn, nikoli povinen, poskytnout Klientovi dle své úvahy Úvěr
i v případě, že nebyly splněny podmínky pro jeho poskytnutí.

3.11.

Po provedeném čerpání Úvěru Věřitel zašle Klientovi splátkový kalendář s uvedením přesné
výše plateb, které je Klient povinen podle SÚ zaplatit Věřiteli na úhradu Úvěru a Úroku, s konkrétními daty jejich splatnosti a s uvedením případných dalších pravidelných plateb Klienta
vyplývajících ze SÚ, těchto VOP a Ceníku služeb (dále jen „Splátkový kalendář“).

4.

Podmínky splácení Úvěru

4.1.

Klient je povinen řádně a včas splácet poskytnutý Úvěr včetně sjednaného Úroku v souladu
se SÚ a těmito VOP.

2.6.

Zpracování Žádosti o úvěr a uzavření SÚ je zpoplatněno poplatkem dle platného Ceníku služeb.

2.7.

Součástí SÚ je vždy ujednání, zda Věřitel poskytuje Klientovi Úvěr bez stanoveného účelu
či na konkrétně specifikovaný účel, přičemž sjednají-li Věřitel a Klient v SÚ, že poskytnutý
Úvěr může být Klientem použit pouze ke konkrétně stanovenému účelu, a Klient toto smluvní
ujednání poruší, nebo jestliže se prokáže, že je použití Úvěru ke smluvenému účelu nemožné,
je Věřitel oprávněn od SÚ jednostranně odstoupit.

3.

Rezervační úschova a čerpání Úvěru

4.2.

Počet, výše a splatnost Úvěrových splátek je stanovena v SÚ.

3.1.

V den uzavření SÚ bude zřízena tzv. Rezervační úschova, tzn. že Věřitel ve prospěch Klienta rezervuje finanční prostředky ve sjednané výši Úvěru.  Tyto finanční prostředky mohou
být Klientem čerpány a budou Klientovi poskytnuty teprve poté, kdy Klient předloží Věřiteli
písemnou žádost o čerpání úvěru (dále jen „Žádost o čerpání úvěru“), uzavře s Věřitelem
dodatek k SÚ, kterým se stanoví konkrétní podoba a rozsah zajištění všech povinností Klienta
vůči Věřiteli ze SÚ (dále jen „Zajištění“), doloží splnění všech podmínek pro čerpání úvěru
sjednaných v SÚ, zejména v dodatku k SÚ, kterým se stanoví konkrétní podoba a rozsah

4.3.

Připadne-li termín splatnosti Úvěrové splátky na den pracovního klidu nebo svátek, je Úvěrová splátka splatná poslední pracovní den přede dnem pracovního klidu nebo svátkem.

4.4.

Klient je povinen splácet Úvěrové splátky na bankovní účet Věřitele specifikovaný v SÚ.  Za
uhrazení Úvěrové splátky se považuje okamžik, kdy byla tato celá Úvěrová splátka připsána
na účet Věřitele. Náklady spojené s hrazením Úvěrových splátek nese výlučně Klient.

4.5.

Klient není oprávněn splatit Úvěr předčasně, není-li v SÚ možnost předčasného splacení Úvěru výslovně sjednána. Jakákoli platba převyšující souhrn aktuálně splatných dluhů Klienta
vůči Věřiteli bude Věřitelem považována za zálohu na budoucí Úvěrové splátky, případně na
jiné budoucí nebo dosud nesplatné dluhy Klienta.

6.8.

Smluvní pokuta je splatná vždy tři (3) pracovní dny po porušení příslušné povinnosti Klienta,
na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Povinnost Klienta uhradit Věřiteli jakoukoli smluvní
pokutu podle SÚ a VOP se nedotýká nároku Věřitele vůči Klientovi na náhradu škody vzniklé
v důsledku porušení příslušné povinnosti Klienta vyplývající ze SÚ a VOP.  

4.6.

Každá platba Klienta ve prospěch Věřitele musí být označena variabilním symbolem, kterým
je číslo SÚ. Platby neoznačené variabilním symbolem nebo jeho správnou formou mohou mít
za následek, že platba Klienta (např. Úvěrová splátka) nebude považována za uhrazenou se
všemi z toho plynoucími důsledky pro Klienta. Věřitel je oprávněn za porušení této povinnosti
uplatnit vůči Klientovi smluvní pokutu, jejíž výše je stanovená Ceníkem služeb, a to za každé
jednotlivé porušení.          

7.

Zajištění Úvěru, pojištění majetku

7.1.

Věřitel je oprávněn po Klientovi žádat Zajištění, a to ve výši stanovené v SÚ. Hodnota, rozsah,
podmínky a podoba Zajištění jsou uvedeny v SÚ, zejména v jejím dodatku, kterým se stanoví
konkrétní podoba a rozsah Zajištění, a v další smluvní dokumentaci uzavřené mezi Věřitelem
a Klientem.

4.7.

Jakékoliv platby Klienta se započítávají na úhradu všech splatných dluhů vůči Věřiteli z titulu
poskytnutého Úvěru v tomto pořadí (i) smluvní pokuty za porušení povinnosti vůči Věřiteli, (ii)
úrok z prodlení s placením Úvěrových splátek, (iii) úrok z Úvěru, (iv) jistina Úvěru, a to vždy na
dluh nejdříve splatný. Věřitel je oprávněn stanovit jiné pořadí úhrady splatných pohledávek z
plateb Klienta.

7.2.

5.

Poplatky, pevný úrok za poskytnutí Úvěru

Pokud Klient ve lhůtě sjednané v SÚ neuzavře s Věřitelem dodatek k SÚ, který by stanovil
konkrétní podobu a rozsah Zajištění požadovaného Věřitelem pro poskytnutí Úvěru, Věřitel
není povinen poskytnout Klientovi Úvěr, a to i kdyby ostatní podmínky pro čerpání Úvěru byly
splněny. Věřitel je v takovém případě oprávněn od SÚ odstoupit. Pokud Klient neuzavře s
Věřitelem výše uvedený dodatek k SÚ, pak Klientovi nevznikne ani nárok na poskytnutí Úvěru,
ani žádný jiný nárok vůči Věřiteli.

5.1.

Klient je povinen hradit Věřiteli z poskytnutého Úvěru sjednané úroky v souladu se SÚ.

7.3.

5.2.

Úročení Úvěru se provádí prostřednictvím pevného úroku, jehož výše je sjednána v SÚ. Úrok
je sjednán pevnou částkou do doby vrácení Úvěru dle SÚ (dále jen „Úrok“). Na sjednanou
výši Úroku nemá vliv případné předčasné splacení Úvěru, není-li v SÚ stanoveno jinak. Věřitel
však může dle vlastního uvážení v případě předčasného splacení Úvěru snížit výši zbývající,
dosud neuhrazené části Úroku, kterou je Klient povinen Věřiteli uhradit.

Pokud Věřitel požaduje na Klientovi poskytnutí Zajištění, přičemž na tomto Zajištění se budou
podílet i jiné osoby, je Klient povinen na výzvu Věřitele bezodkladně doložit čestné prohlášení
těchto osob obsahem přiměřeně odpovídající Čestnému prohlášení Klienta jako součásti Žádosti o úvěr (dále jen „Čestné prohlášení osob podílejících se na Zajištění úvěru“).

7.4.

Věřitel je oprávněn během lhůty stanovené v SÚ pro splnění Podmínek čerpání úvěru Klientem jednostranně žádat na Klientovi rozšíření rozsahu a hodnoty Zajištění, a to zejména v
případech, kdy se po podpisu SÚ či po podpisu dodatku k SÚ zjistí, že Klientem poskytnuté
Zajištění nedosahuje uváděné výše, nelze jej nebo jakoukoli jeho část k Zajištění využít, nebo
se zjistí, že má faktické a/nebo právní vady. Pokud Klient v takovém případě Zajištění nedoplní, je Věřitel oprávněn od SÚ odstoupit.

7.5.

Jestliže Věřitel odstoupí od SÚ dle předchozího odstavce, je Klient povinen uhradit Věřiteli
veškeré poplatky spojené s již poskytnutými službami dle Ceníku služeb v plné výši. Věřitel
je zároveň oprávněn po Klientovi požadovat úhradu smluvní pokuty za porušení povinnosti
Klienta doplnit Zajištění dle předchozího odstavce ve výši stanovené Ceníkem služeb.

7.6.

Ukončení SÚ z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na trvání příslušného Zajištění, a to po dobu,
po kterou má Klient vůči Věřiteli neuhrazené závazky vzniklé na základě SÚ nebo se SÚ
související.

7.7.

Pokud Věřitel požaduje na Klientovi poskytnutí Zajištění, je předložení dokumentů prokazujících vznik takového Zajištění (dále jen „Zajišťovací dokumentace“) podmínkou čerpání
Úvěru.

7.8.

Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde ke zhoršení kvality poskytnutého Zajištění (tj. např. snížení
hodnoty, zhoršení vymahatelnosti) nebo bude-li ohrožena schopnost Klienta splácet Úvěr
řádně a včas, je Klient povinen na písemnou žádost Věřitele do 14 dnů od doručení této
žádosti doplnit Zajištění do původní výše a rozsahu dle SÚ nebo rozšířit původní Zajištění.
Hodnotu a dostatečnost takto doplněného Zajištění posuzuje Věřitel. V případě, že tak Klient
neučiní, je Věřitel oprávněn od SÚ odstoupit.

7.9.

Věřitel je oprávněn požadovat po Klientovi smluvní pokutu za porušení povinnosti doplnit ve
stanovené lhůtě Zajištění podle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve výši stanovené
pro tento případ Ceníkem služeb.

7.10.

Věřitel je oprávněn kdykoli po uzavření SÚ provést interní ověření stavu a hodnoty Zajištění,
provést jeho identifikaci, a to na náklady Klienta dle Ceníku služeb, přičemž Klient je v takovém případě povinen Věřiteli poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

7.11.

Zajištění bude realizováno primárně dvěma (2) vlastními směnkami, resp. blankosměnkami,
avalovanými směnečným rukojmím, zástavním právem k nemovitým věcem ve vlastnictví
Klienta nebo jiné osoby, nebo zajišťovacím převodem vlastnického práva k movitým věcem
Klienta nebo jiné osoby. Věřitel se může s Klientem dohodnout i na jiném způsobu Zajištění,
např. zastavením movitých věcí, obchodního podílu, akcií, postoupením pohledávky, ručením
jiné osoby atd. Konkrétní způsob a rozsah Zajištění se bude řídit příslušnou SÚ uzavřenou
mezi Věřitelem a Klientem, včetně jejího dodatku, kterým se stanoví konkrétní podoba a rozsah Zajištění, a jinou smluvní dokumentací uzavřenou mezi Věřitelem a Klientem, případně
třetí osobou.

7.12.

Klient se zavazuje zajistit, aby Zajištění bylo až do úplného zaplacení jeho dluhů vůči Věřiteli
ze SÚ přinejmenším stejné kvality a rozsahu. Zajištění musí trvat po celou dobu trvání SÚ, a
to až do okamžiku úplného vyrovnání veškerých dluhů Klienta vůči Věřiteli.

7.13.

Klient se zavazuje uzavřít individuální pojištění majetku, kterým je zajištěn Úvěr, ať už zástavním právem či zajišťovacím převodem práva, a to do výše plně pokrývající hodnotu zástavy
nebo jiné věci, která je předmětem Zajištění, pokud nebylo při podpisu SÚ sjednáno jinak.
Tato povinnost se vztahuje pouze na majetek, který lze pojistit (např. na nezastavěné pozemky se tato povinnost nevztahuje). Klient se zavazuje uzavřít toto pojištění, pokud již nebylo
sjednáno dříve, během trvání Rezervační úschovy, nejpozději do data předložení Žádosti o
čerpání úvěru Věřiteli, a dále je povinen řádně a včas platit splátky pojistného. Pojištění je
Klient povinen doložit Věřiteli před předložením Žádosti o čerpání úvěru Věřiteli. Pojištění
tohoto majetku musí trvat po celou dobu trvání Zajištění příslušným majetkem.

7.14.

Klient předá Věřiteli kopii pojistné smlouvy, včetně případných dodatků, nejpozději do 10 dní
od uzavření pojistné smlouvy (nebo jejích dodatků). V téže lhůtě je povinen předat Věřiteli
vinkulaci pojistného plnění (první v pořadí) sjednanou s pojistitelem ve prospěch Věřitele.

7.15.

Klient je povinen prokázat Věřiteli zaplacení daní, pojistného nebo poplatků souvisejících se
zastavenou nemovitostí nebo jiným Zajištěním, a to vždy do 14 dnů po splatnosti konkrétního
dluhu. Nebudou-li daně, pojistné či poplatky řádně zaplaceny, je Věřitel oprávněn je uhradit
za Klienta k jeho tíži.

7.16.

V případě nesjednání pojištění dle odstavce 7.13. tohoto článku nebo neplacení daní, pojistného a poplatků Klientem v souvislosti se Zajištěním dle odstavce 7.15 tohoto článku je
Věřitel oprávněn požadovat po Klientovi úhradu smluvní pokuty ve výši stanovené v Ceníku
služeb a v případě, že Klient nezjedná nápravu do 10 dnů od upozornění na nesjednání takového pojištění nebo nezaplacení daní, pojistného a poplatků souvisejících se Zajištěním, je
Klient povinen rovněž uhradit Věřiteli smluvní pokutu dle Ceníku služeb. Věřitel je v případech

5.3.

Věřiteli vzniká právo na Úrok ve sjednané výši jednorázově, okamžikem poskytnutí Úvěru.
Sjednaný Úrok bude Klientem splácen spolu s jistinou Úvěru v rámci Úvěrových splátek, a to
dle SÚ a Splátkového kalendáře.

5.4.

Klient je povinen zaplatit Věřiteli nejpozději v den poskytnutí Úvěru jednorázové poplatky ve
výši dle Ceníku služeb spojené se zpracováním Žádosti o úvěr a uzavřením SÚ, s poskytnutím
Úvěru a se zřízením Rezervační úschovy a dále poplatky spojené se Zajištěním Úvěru, na
které vznikl Věřiteli nárok do okamžiku poskytnutí Úvěru.

5.5.

Klient je povinen platit Věřiteli za každý kalendářní měsíc, v němž se stala splatnou některá
Úvěrová splátka, měsíční poplatek za správu Úvěru ve výši stanovené Ceníkem služeb, a to již
od data splatnosti první Úvěrové splátky. Poplatek za správu Úvěru je splatný spolu s Úvěrovou
splátkou splatnou v příslušném kalendářním měsíci, za který je poplatek hrazen.

5.6.

5.7.

V případě, že v SÚ byla sjednána možnost předčasného splacení Úvěru k určitému, předem stanovenému dni, a Klient k tomuto dni uhradí jednorázově celý Úvěr společně s Úrokem ve snížené výši za podmínek sjednaných v SÚ, je Klient povinen uhradit Věřiteli společně s jednorázovou
úhradou Úvěru také měsíční poplatek za správu Úvěru, a to za každý celý kalendářní měsíc,
který uplynul od data čerpání Úvěru do dne, k němuž je v SÚ sjednána možnost jednorázového
splacení Úvěru.
V případě, že v SÚ byla sjednána možnost předčasného splacení Úvěru k určitému, předem
stanovenému dni, a Klient k tomuto dni neuhradí jednorázově celý Úvěr společně s Úrokem ve
snížené výši za podmínek sjednaných v SÚ, je Klient povinen uhradit Věřiteli poplatky za správu
Úvěru za každý celý kalendářní měsíc, který uplynul od data čerpání Úvěru do dne, k němuž
je v SÚ sjednána možnost jednorázového splacení Úvěru, a to k datu splatnosti první Úvěrové
splátky. Od tohoto data je Klient povinen hradit Věřiteli poplatek za správu Úvěru za každý
kalendářní měsíc, v němž se stala splatnou některá Úvěrová splátka, přičemž tento poplatek
je splatný spolu s Úvěrovou splátkou splatnou v příslušném kalendářním měsíci, za který je
poplatek hrazen.

5.8.

Klient je povinen hradit Věřiteli řádně a včas poplatky za jakékoli další poskytnuté služby vyplývající ze SÚ a za správu Zajištění, a to ve výši a za podmínek stanovených Ceníkem služeb.

6.

Důsledky porušení smluvních povinností

6.1.

Pokud Klient řádně a do stanoveného termínu nesplní Podmínky čerpání úvěru, tj. zejména že ve
stanovené lhůtě Klient neposkytne Zajištění dle SÚ, a pokud nedošlo ke vzájemné dohodě mezi
Klientem a Věřitelem o jejich změně nebo prodloužení termínu, je Věřitel oprávněn od SÚ odstoupit
a Klient je povinen uhradit Věřiteli smluvní pokutu ve výši stanovené Ceníkem služeb.

6.2.

V případě, že Klient neuhradí řádně a včas Úvěrovou splátku, je povinen kromě bezodkladného doplacení Úvěrové splátky do řádné výše a příslušných úroků z prodlení Věřiteli dále zaplatit smluvní pokutu dle Ceníku služeb. Výslovně se sjednává, že Věřitel má nárok na úroky
z prodlení a smluvní pokutu i za prodlení s úhradou příslušné části Úroku po splatnosti.

6.3.

V případě, že je Klient v prodlení s jakoukoli platbou, tj. Úvěrovou splátkou, poplatkem, smluvní
pokutou atd., nebo její částí více jak 10 kalendářních dní, je Věřitel oprávněn od SÚ odstoupit.

6.4.

V případě ukončení SÚ po čerpání Úvěru na základě odstoupení Věřitele dle odstavce 6.3,
7.8, 7.16, 7.19, 8.6, 10.2 a/nebo 11.6 VOP je Klient povinen zaplatit Věřiteli rovněž smluvní
pokutu za porušení kterékoli povinnosti Klienta stanovené v uvedených ustanoveních VOP,
a to ve výši odpovídající části Úroku, která by se stala splatnou v době po odstoupení od
SÚ Věřitelem do původní splatnosti celého Úvěru. Tuto smluvní pokutu Klient hradí pouze
jednou bez ohledu na počet Klientem souběžně porušených povinností dle výše uvedených
ustanovení VOP. Smluvní strany sjednávají, že v případě, kdy Věřiteli vznikne v plné výši právo
na smluvní pokutu dle tohoto odstavce, se zároveň z důvodu předčasného zrušení SÚ snižuje
výše Úroku, a to tak, že Klient je po odstoupení od SÚ ze strany Věřitele povinen doplatit
Věřiteli již jen tu část Úroku, která se stala splatnou před odstoupením od SÚ, a která nebyla
dosud Věřiteli uhrazena.

6.5.

Při porušení jakékoli další povinnosti Klienta vyplývající ze SÚ a těchto VOP je Věřitel oprávněn uplatnit vůči Klientovi smluvní pokutu ve výši stanovené v Ceníku služeb.

6.6.

Věřitel má nárok na úroky z prodlení z dlužné části Úroku po splatnosti vedle smluvní pokuty
za prodlení s úhradou Úroku nebo jeho části.    

6.7.

Zánikem SÚ (zrušením nebo zánikem závazku ze SÚ) nezanikají ujednání tohoto článku ani
ujednání upravující pořadí zápočtu plateb ani nároky Věřitele vzniklé do dne zániku SÚ.   

uvedených v tomto odstavci dále oprávněn odstoupit od SÚ.
7.17.

Jakoukoliv škodní událost a jakékoliv poškození majetku využitého k Zajištění je Klient povinen písemně oznámit Věřiteli, a to nejdéle do 3 dnů ode dne vzniku škodní události. V
případě vzniku škodní události je Klient povinen zajistit bez zbytečného odkladu uvedení
tohoto majetku do stavu před škodní událostí, a to na své náklady. V případě pojistné události
je pojistné plnění poukázáno ve prospěch Věřitele, přičemž pojistné plnění přesahující částku
spoluúčasti Klienta plní pojišťovna Věřiteli, který z něj uhradí náklady Klienta na uvedení majetku do stavu předešlého škodní události, přičemž úhrada těchto nákladů může být snížena
o případné splatné pohledávky Věřitele vůči Klientovi.

8.11.

Věřitel je však oprávněn zadržet (jako jistotu) z této částky určené k vydání Klientovi část
odpovídající případné dani z přidané hodnoty, kterou by Věřitel mohl být povinen uhradit za
Klienta v souvislosti s nabytím Movitých věcí od Klienta podle této smlouvy. Tato jistota bude
vydána Klientovi do 10 dnů ode dne, kdy Věřitel obdrží od Klienta řádně vystavený daňový
doklad na uskutečněné zdanitelné plnění mezi Klientem a Věřitelem a doloží Věřiteli zaplacení
odpovídající DPH příslušnému správci daně.

8.12.

Klient uzavřením Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva zmocňuje Věřitele k vystavení daňového dokladu (příp. daňových dokladů) jménem Klienta v souvislosti s převodem
Movitých věcí Klientem na Věřitele. Klient se zavazuje přijmout veškeré takto Věřitelem vystavené daňové doklady. Smluvní strany se dohodly, že jako evidenční číslo takto vystaveného
daňového dokladu bude uvedeno číslo SÚ. V případě vystavení více daňových dokladů bude
toto číslo doplněno dalším průběžným pořadovým číslem příslušného daňového dokladu.

8.13.

V případě, kdy Věřitel uspokojuje své Pohledávky vůči Klientovi zpeněžením Movitých věcí, je Věřitel oprávněn použít k úhradě svých Pohledávek rovněž případné užitky vzešlé z Movitých věcí,
které Věřitel získal po dobu trvání zajišťovacího převodu vlastnického práva k Movitým věcem.
Užitky vzešlé z Movitých věcí, které Věřitel nepoužil na uspokojení svých Pohledávek, je Věřitel
povinen vydat Klientovi do 10 dnů ode dne uspokojení všech svých Pohledávek vůči Klientovi.

7.18.

Věřitel je oprávněn použít vyplacené či vinkulované pojistné plnění na úhradu jakékoli splatné
pohledávky za Klientem vyplývající ze SÚ.

7.19.

Klient se zavazuje sjednat neprodleně po podpisu SÚ rovněž individuální pojištění odpovědnosti za škodu. V případě nesjednání takového pojištění, nebo neplacení pojistného Klientem
v souvislosti s takovým pojištěním je Věřitel oprávněn od SÚ odstoupit.

8.

Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movitým věcem

8.1.

Pokud se Klient s Věřitelem dohodnou na zajištění závazků Klienta vůči Věřiteli ze SÚ formou
zajišťovacího převodu vlastnického práva k movitým věcem Klienta, bude se takové zajištění
a právní vztahy s ním související řídit uzavřenou smlouvou o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movitým věcem mezi Věřitelem a Klientem (dále jen „Smlouva o zajišťovacím
převodu vlastnického práva“) a příslušnými ustanoveními těchto VOP, která se týkají zajišťovacího převodu vlastnického práva k movitým věcem.

8.14.

V případě, že se kdykoliv do splatnosti celého Úvěru podle SÚ, příp. jeho zbývající části,
Klient ocitne v prodlení s úhradou některých Pohledávek ze SÚ, a Klient dodatečně uhradí
Věřiteli Pohledávky po splatnosti ještě před realizací prodeje Movitých věcí, nebo jejich části,
nemá tato skutečnost vliv na trvání zajišťovacího převodu vlastnického práva podle Smlouvy
o zajišťovacím převodu vlastnického práva. Zajišťovací převod vlastnického práva nadále trvá
a slouží k zajištění dalších Pohledávek Věřitele ze SÚ.

8.2.

Zajišťovacím převodem vlastnického práva zřízeným na základě Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva se zajišťují tyto pohledávky (dále jen „Pohledávky“): pohledávka
Věřitele na vrácení poskytnutých peněžních prostředků (jistiny Úvěru), tj. všech splátek Úvěru,
spolu s Úrokem, úroky z prodlení a dalším příslušenstvím jistiny Úvěru, jakož i případná pohledávka Věřitele na vydání bezdůvodného obohacení s příslušenstvím v případě neplatnosti
nebo zrušení SÚ, resp. dluhu ze SÚ (např. v důsledku odstoupení od SÚ). Smluvní strany
dále sjednávají, že Pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem vlastnického práva budou v
přípustném rozsahu zahrnovat také veškeré další pohledávky Věřitele vůči Klientovi vzniklé
ze SÚ a VOP, zejména pohledávky na zaplacení smluvních pokut a poplatků, na které vznikne
Věřiteli nárok podle SÚ, VOP a Ceníku služeb.

8.15.

V případě, že Klient v době po splatnosti celého Úvěru podle SÚ nebo jeho zbývající části dodatečně uhradí Věřiteli veškeré Pohledávky, a to ještě před realizací prodeje Movitých
věcí, nebo jejich zbývající části, pak splněním všech Pohledávek zaniká zajišťovací převod
vlastnického práva podle Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva a vlastnické
právo k Movitým věcem, u nichž nebyl dosud realizován jejich prodej, přechází zpět na Klienta. Případné užitky vzešlé z Movitých věcí, které Věřitel získal po dobu trvání zajišťovacího
převodu vlastnického práva k Movitým věcem, a které Věřitel nepoužil na uspokojení svých
Pohledávek, je Věřitel povinen vydat Klientovi do 10 dnů ode dne uspokojení všech svých
Pohledávek vůči Klientovi proti náhradě nákladů, které Věřitel v souvislosti s výkonem zajišťovacího převodu práva účelně vynaložil.

8.3.

Na základě Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva Klient převádí na Věřitele
vlastnické právo k movitým věcem, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 ke Smlouvě o
zajišťovacím převodu vlastnického práva (dále jen „Movité věci“).

8.16.

8.4.

Smlouvou o zajišťovacím převodu vlastnického práva se zřizuje zajišťovací převod vlastnického práva Klienta k Movitým věcem ve prospěch Věřitele za účelem zajištění Pohledávek
Věřitele vůči Klientovi, a to s účinností od okamžiku poskytnutí Úvěru Klientovi dle SÚ.

Po dobu trvání zajišťovacího převodu vlastnického práva k Movitým věcem podle Smlouvy o
zajišťovacím převodu vlastnického práva není Klient oprávněn Movité věci ani jejich část zatížit jakýmkoli právem třetí osoby nebo jakoukoli z Movitých věcí prodat či jinak zcizit. Klient
bere tuto skutečnost na vědomí.

8.17.

8.5.

Smluvní strany uzavírají současně se Smlouvou o zajišťovacím převodu vlastnického práva
k Movitým věcem také smlouvu o výpůjčce těchto věcí, na základě které Věřitel přenechává
Movité věci do užívání Klientovi (článek 9. těchto VOP). Movité věci proto zůstávají nadále v
užívání Klienta, nikoli však jako jejich vlastníka, nýbrž jako jejich vypůjčitele.

Je-li některá z Movitých věcí silničním vozidlem evidovaným v registru silničních vozidel, je
Klient povinen spolu se zajišťovacím převodem vlastnického práva k takovému vozidlu na
Věřitele předat Věřiteli také technický průkaz vozidla (tzv. velký technický průkaz).

8.18.

8.6.

Vzhledem k tomu, že podle Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva Věřitel nabývá
vlastnické právo k Movitým věcem až okamžikem poskytnutí Úvěru Klientovi dle SÚ, Klient se
zavazuje již od okamžiku uzavření Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva bez
předchozího písemného souhlasu Věřitele žádnou z Movitých věcí nepřevést na třetí osobu,
ani ji nezatížit jakýmkoli věcným nebo jiným právem ve prospěch třetí osoby (včetně práva zástavního, předkupního, nájemního nebo jiného užívacího práva k Movitým věcem), ani
žádnou z Movitých věcí nepřemístit z místa uvedeného ve Smlouvě o zajišťovacím převodu
vlastnického práva jako místo, kde se věci nachází ke dni jejího podpisu, na jiné místo. Věřitel
je oprávněn požadovat po Klientovi smluvní pokutu ve výši stanovené Ceníkem služeb za
každou Movitou věc, u které Klient poruší povinnost dle věty první tohoto odstavce. Vznikem
nároku na smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčen nárok Věřitele na náhradu škody
vzniklé v důsledku porušení povinnosti Klienta, ani její výše. Věřitel je v případech uvedených
v tomto odstavci dále oprávněn odstoupit od SÚ.

Klient se zavazuje poskytnout Věřiteli veškerou potřebnou součinnost k provedení zápisů nových údajů a změn údajů zapsaných v registru silničních vozidel v souvislosti se zajišťovacím
převodem vlastnického práva k vozidlu na Věřitele, s jeho zánikem a zpětným přechodem
vlastnického práva k vozidlu na Klienta, s výpůjčkou vozidla Klientovi dle smlouvy o výpůjčce
(článek 9. těchto VOP) a v souvislosti s dalšími skutečnostmi týkajícími se silničního vozidla,
jeho užívání a vlastnictví k němu.  Na výzvu Věřitele je Klient povinen vydat Věřiteli osvědčení
o registraci silničního vozidla. Klient zmocňuje Věřitele k veškerým úkonům souvisejícím se
žádostí o změnu údajů evidovaných k silničnímu vozidlu v registru silničních vozidel.

8.19.

Veškeré poplatky a náklady spojené se zápisem údajů do registru silničních vozidel a s jejich
změnami nese Klient. V případě, že tyto poplatky a náklady budou uhrazeny Věřitelem, Klient
se zavazuje je Věřiteli v plné výši uhradit.

8.20.

Smluvní strany se mohou v konkrétním případě dohodnout na zrušení zajišťovacího převodu
vlastnického práva ve vztahu ke konkrétní Movité věci a na zpětném přechodu vlastnického
práva k takové Movité věci na Klienta, aniž by tím bylo dotčeno trvání zajišťovacího převodu
práva k ostatním Movitým věcem, pokud Klient zaplatí Věřiteli na dílčí úhradu Pohledávek
vzájemně odsouhlasenou částku.

9.

Smlouva o výpůjčce movitých věcí

9.1.

Na základě zajišťovacího převodu vlastnického práva k Movitým věcem dle článku 8. těchto
VOP přechází vlastnické právo k Movitým věcem z Klienta na Věřitele. Vzhledem k tomu,
že účelem převodu vlastnického práva na Věřitele je zajištění jeho Pohledávek ze SÚ, a že
Klient má zájem Movité věci nadále užívat, smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy o
výpůjčce movitých věcí (dále jen „Smlouva o výpůjčce“), kterou jsou Movité věci přenechávány Klientovi do bezplatného dočasného užívání na dobu trvání zajišťovacího převodu vlastnického práva k Movitým věcem podle Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva,
nejdéle však do okamžiku, kdy se stane splatným celý Úvěr podle SÚ, příp. jeho zbývající část,
čímž se rozumí i zesplatnění Úvěru při odstoupení od SÚ.

8.7.

Klient prohlašuje, že Movité věci jsou ke dni uzavření Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva v jeho výlučném vlastnictví, na Movitých věcech neváznou žádná práva třetích
osob ani žádná jiná omezení, a Klient není smluvně ani jinak omezen v dispozici s těmito
věcmi. Klient ujišťuje Věřitele, že na Movitých věcech neváznou žádné závady, a Věřitel s
vlastnickým právem k Movitým věcem nepřebírá žádné dluhy ani závady.

8.8.

V případě zpětného přechodu vlastnického práva k Movitým věcem zpět na Klienta dle článku
3. Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva je Věřitel povinen vydat Klientovi spolu
s Movitými věcmi také vše, co z převedeného práva získal nebo co k němu přibylo, proti
náhradě nákladů, které v souvislosti s výkonem zajišťovacího převodu práva účelně vynaložil,
a to do 30 dnů ode dne splnění veškerých Pohledávek Věřitele zajištěných zajišťovacím převodem práva podle Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva.

8.9.

Věřitel je oprávněn zvolit způsob, jakým bude realizováno zpeněžení Movitých věcí v případě
prodlení Klienta s úhradou Pohledávek nebo jakékoli jejich části. V případě přímého prodeje
Movitých věcí třetí osobě je Věřitel oprávněn Movité věci prodat osobě vybrané Věřitelem.
Věřitel v případě přímého prodeje Movitých věcí třetí osobě vyvine přiměřené úsilí k tomu,
aby výtěžek zpeněžení Movitých věcí (prodejní cena) nebyla zjevně nepřiměřená ceně prodávaných věcí, kterou bylo možno reálně v daném místě a v době jejich prodeje dosáhnout,
s přihlédnutím k rizikům spojeným s prodejem a nabytím movitých věcí dříve vlastněných a
užívaných jinou osobou (Klientem).

9.2.

Věřitel je oprávněn označit Movité věci přenechané k užívání Klientovi takovým způsobem,
aby bylo zřejmé, že jejich vlastníkem je Věřitel.

9.3.

Klientovi, jakožto dosavadnímu vlastníkovi Movitých věcí, který tyto věci užíval, je zcela znám
jejich technický stav. Klient tímto potvrzuje, že Movité věci jsou ve stavu způsobilém pro sjednaný účel jejich užívání. Klient dále potvrzuje, že mu jsou známy veškeré informace týkající se
správné obsluhy Movitých věcí, jejich údržby, jakož i pravidla bezpečného používání Movitých
věcí. Věřitel neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou vadou nebo povahou jakékoli Movité věci.

Z výtěžku zpeněžení Movitých věcí nebo jejich části budou Věřitelem uhrazeny náklady spojené
s prodejem Movitých věcí, náklady spojené s jejich odebráním, pokud nedojde k jejich dobrovolnému vydání Věřiteli, daně a poplatky spojené s prodejem Movitých věcí (zejména daň z
přidané hodnoty z částky obdržené jako kupní cena prodaných Movitých věcí), náklady spojené
s držbou Movitých věcí, s jejich vlastnictvím a s případným uskladněním do doby jejich prodeje
třetí osobě. Zbývající část výtěžku zpeněžení Movitých věcí nebo jejich části bude ze strany
Věřitele použita na úhradu Pohledávek dle jejich výše ke dni zpeněžení, čímž se rozumí den
přechodu vlastnického práva k Movitým věcem na třetí osobu. Pokud zbývající část výtěžku
zpeněžení Movitých věcí bude vyšší, než výše Pohledávek ke dni zpeněžení Movitých věcí, vydá
Věřitel tento rozdíl Klientovi, a to do 30 dnů od obdržení kupní ceny za prodej Movitých věcí od
třetí osoby (kupujícího), nejpozději však do 120 dnů ode dne zpeněžení Movitých věcí.

9.4.

Okamžikem nabytí účinnosti Smlouvy o výpůjčce přechází riziko nebezpečí škody na Movitých věcech z Věřitele na Klienta.

9.5.

Klient se zavazuje:
(i) po dobu trvání Smlouvy o výpůjčce ponechat Movité věci na místě označeném ve
Smlouvě o výpůjčce jako místo, kde se věci nachází ke dni podpisu Smlouvy o výpůjčce,
a nepřemístit je jako celek, ani žádnou jejich část, na jakékoli jiné místo bez předchozího
písemného souhlasu Věřitele;

8.10.

(ii) ponechat označení vlastnictví Věřitele na Movitých věcech po dobu trvání výpůjčky Movitých věcí podle Smlouvy o výpůjčce;

(iii) chránit Movité věci před poškozením, ztrátou, odcizením nebo zničením a pečovat o ně
s řádnou odbornou péčí;
(iv) na požádání Věřitele umožnit Věřiteli nebo jím určené osobě kdykoli přístup k Movitým
věcem a jejich kontrolu;

10.5.

(v) nést veškeré běžné i mimořádné náklady na Movité věci, včetně nákladů spojených s
údržbou a opravami Movitých věcí. Budou-li takové náklady vynaloženy Věřitelem, pak se
Klient zavazuje tyto náklady Věřiteli uhradit;

I po odstoupení od SÚ má Věřitel právo po celou dobu prodlení Klienta s plněním jeho peněžitých dluhů vůči Věřiteli na úroky z prodlení a na smluvní pokuty za prodlení s plněním
peněžitých dluhů Klienta, a to ve výši a za podmínek sjednaných v SÚ, VOP a Ceníku služeb.

10.6.

Klient je oprávněn od SÚ odstoupit pouze za předpokladu, že ze strany Věřitele dojde k podstatnému porušení SÚ, za což se považuje, že Věřitel ani po opakovaném předložení Žádosti
o čerpání úvěru a při splnění všech sjednaných podmínek neposkytne Klientovi Úvěr ani v
dodatečné lhůtě 30 dnů od opakovaného předložení řádné Žádosti o čerpání úvěru. Klient
není oprávněn vypovědět poskytnutí Úvěru. Po čerpání Úvěru Klient není oprávněn od SÚ
odstoupit, ani SÚ vypovědět s výjimkou výpovědi v souvislosti s odmítnutím jednostranné
změny VOP za podmínek uvedených v čl. 13.2.

11.

Součinnost Klienta, informační povinnost, prověřování

11.1.

Klient je povinen neprodleně Věřiteli oznámit veškeré organizační změny (především změnu
obchodní firmy, statutárních orgánů, prodeje či pachtu obchodního závodu nebo jeho části,
změny předmětu podnikatelské činnosti, přeměnu apod.) týkající se jeho samého, příp. jiných
osob podílejících se na Zajištění, a to před jejich provedením. Pokud některá změna nemohla
být Klientovi známa před jejím provedením, je povinen ji oznámit Věřiteli neprodleně poté, co
nastala.

11.2.

Klient se zavazuje, že bude Věřitele po celou dobu trvání SÚ bez zbytečného odkladu písemně
informovat o jakékoliv chystané změně své vlastnické struktury, včetně změny své ovládající
osoby ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích,
v platném znění, nebo jakékoli chystané přeměně dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, v platném znění (např. fúze, rozdělení, změna právní formy apod.).

11.3.

V případě, že Klient nesplní své povinnosti stanovené v odst. 11.1. a 11.2. těchto VOP nebo je
splní až na základě výzvy Věřitele, je Věřitel oprávněn po Klientovi požadovat úhradu smluvní
pokuty dle Ceníku služeb, přičemž tím není dotčeno právo Věřitele od SÚ odstoupit.

11.4.

Klient je povinen neprodleně Věřitele informovat o jakékoliv změně své adresy sídla, provozovny nebo adresy doručovací, nebo telefonického, faxového či e-mailového spojení, stejně
jako o obdobných změnách u jiných osob podílejících se na Zajištění. V případě, že tak neučiní, nebo tak učiní až na základě výzvy Věřitele, je Věřitel oprávněn po Klientovi požadovat
úhradu smluvní pokuty dle Ceníku služeb.

11.5.

Klient se zavazuje předkládat Věřiteli kdykoli na požádání, nejméně však jedenkrát ročně,
informace o své finanční situaci. Klient Věřiteli předloží ověřenou kopii daňového přiznání k
dani z příjmů a s ním související finanční výkazy včetně příloh dle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, za uplynulé účetní období, a to do 15 dnů po termínu pro podání
daňového přiznání. Předložená ověřená kopie daňového přiznání bude opatřena prezenčním razítkem příslušného finančního úřadu nebo musí být Věřiteli předložen jiný dokument
prokazující doručení daňového přiznání příslušnému finančnímu úřadu. K předkládanému
daňovému přiznání přiloží Klient veškeré zákonné přílohy, zejména tedy účetní závěrku, a
dále zprávu auditora, pokud je Klient ze zákona povinen nechat účetní závěrku auditorem
ověřit. Na výzvu Věřitele předloží Klient bezodkladně Věřiteli doplňující nebo aktuální údaje
o své finanční situaci. Klient se dále zavazuje zakládat do sbírky listin vedené příslušným
soudem veškeré dokumenty tak, jak mu stanoví příslušné právní předpisy.

11.6.

Klient je povinen umožnit Věřiteli na jeho žádost nahlédnout do svých účetních a obchodních
knih či daňové evidence za účelem přezkoumání svých ekonomických a majetkových poměrů. Neposkytne-li k tomu Klient potřebnou součinnost, nebo odmítne-li informace poskytnout,
Věřitel je oprávněn od SÚ odstoupit.

11.7.

Klient je dále povinen písemně oznámit Věřiteli jakoukoliv okolnost, která má nebo by mohla
mít za následek zhoršení schopnosti Klienta dostát jeho peněžním povinnostem ze SÚ (včetně
zhoršení hodnoty a rozsahu Zajištění) a tím i zhoršení vymahatelnosti jakýchkoli pohledávek
Věřitele za Klientem. Takovou okolností je např. zahájení exekučního či insolvenčního řízení
(popř. možnost zahájení těchto řízení), vznik nových úvěrových dluhů či ručení Klienta apod.

11.8.

Nesplní-li Klient některou ze svých povinností uvedenou v odst. 11.5. až 11.7., je Věřitel
oprávněn po Klientovi požadovat úhradu smluvní pokuty dle Ceníku služeb, a to za každé
jednotlivé porušení této povinnosti.

12.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

12.1.

Klient uděluje Věřiteli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním informací a údajů týkajících se jeho osoby (je-li fyzickou
osobou) nebo jiných fyzických osob, jež Věřitel od Klienta získal, příp. získá v souvislosti se
sjednáním, uzavřením a správou SÚ a Zajištění. Klient je povinen zajistit udělení souhlasu
se zpracováním osobních údajů jiných fyzických osob, které se podílí na Zajištění, a dalších
fyzických osob jednajících jménem Klienta v záležitostech týkajících se SÚ nebo v jiných
smluvních vztazích souvisejících s poskytnutím Úvěru a jeho Zajištění, a to v rozsahu stanoveném těmito VOP pro souhlas Klienta. Věřitel zpracovává veškeré identifikační a kontaktní
údaje poskytnuté Klientem Věřiteli především v Žádosti o úvěr a v SÚ a další údaje týkající se
Klienta, jeho majetkové situace, poskytnutého Zajištění a osob poskytujících Zajištění.

12.2.

Poskytnutí osobních a dalších údajů Klientem je dobrovolné. Věřitel však podmiňuje uzavření
SÚ, čerpání Úvěru a trvání smluvního vztahu dle SÚ poskytnutím vyžadovaných údajů o Klientovi a o osobách podílejících se na Zajištění a udělením souhlasu s jejich zpracováváním.
Neuvedení Věřitelem vyžadovaných údajů, neposkytnutí souhlasu příslušné fyzické osoby s
jejich zpracováváním nebo odvolání takového souhlasu je důvodem pro odmítnutí uzavření
SÚ, neposkytnutí Úvěru, příp. odstoupení od SÚ Věřitelem.

12.3.

Klient shora uvedený souhlas uděluje na dobu, po kterou je to nezbytné pro ochranu zájmů
Věřitele, a po dobu, po kterou je to účelné pro budoucí nabízení služeb Věřitele.

12.4.

Osobní údaje bude Věřitel využívat výlučně pro zajišťování svých obchodních potřeb, zejména pro účely spravování SÚ a dalších smluvních dokumentů uzavřených s Klientem, nabízení dalších služeb, příp. pro vymáhání pohledávek za Klientem, přičemž uvedené služby
pro Věřitele zajišťují a budou zajišťovat jménem Věřitele kromě jeho zaměstnanců rovněž
třetí osoby.

stala splatnou po odstoupení od SÚ; a dále poplatky, úroky z prodlení, smluvní pokuty a jiné
nároky Věřitele, na které Věřiteli vznikl nárok dle SÚ, VOP a Ceníku služeb.

(vi) bez zbytečného odkladu informovat Věřitele o všech podstatných skutečnostech týkajících se Movitých věcí, zejména o jejich poškození, ztrátě nebo zničení;
(vii) pojistit na své náklady Movité věci ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o výpůjčce, pokud
tak Klient již neučinil ve smyslu článku 7. těchto VOP, a toto pojištění udržovat v platnosti
minimálně po dobu trvání Smlouvy o výpůjčce. Pojištění musí být sjednáno proti všem pojistným nebezpečím, především: odcizení, vandalismus a jiné formy úmyslného poškození nebo
zničení věci, vytopení, voda vytékající z vodovodních zařízení, živelní událost (zejména požár,
výbuch, úder blesku, povodeň, záplava, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy), a musí být
sjednáno v dostatečném rozsahu tak, aby pojistná částka odpovídala obvyklé ceně Movitých
věcí. Klient je povinen sjednat s příslušným pojistitelem vinkulaci pojistného plnění z uvedeného pojištění (první v pořadí) ve prospěch Věřitele a předat Věřiteli do 10 dnů ode dne nabytí
účinnosti Smlouvy o výpůjčce potvrzení o sjednané vinkulaci s pojistitelem;
(viii) vrátit Movité věci Věřiteli ve stavu, v jakém je od Věřitele převzal, s přihlédnutím k jejich
obvyklému opotřebení.
9.6.

Věřitel je oprávněn požadovat po Klientovi smluvní pokutu ve výši stanovené Ceníkem služeb
za každý den prodlení s vrácením Movitých věcí Věřiteli. Vznikem nároku na smluvní pokutu
ani jejím zaplacením není dotčen nárok Věřitele na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti Klienta, ani její výše. Věřitel je oprávněn svá práva jako půjčitel ze Smlouvy o
výpůjčce uplatnit kdykoli během trvání promlčecí lhůty.

9.7.

Klient opravňuje Věřitele a jím určené osoby ke vstupu, případně k vjezdu, do objektů a na
pozemky vlastněné Klientem nebo Klientem užívané, jakož i k případnému překonání překážek bránících vstupu nebo vjezdu do objektů a na pozemky, kde se Movité věci nachází
nebo kde se dle informací dostupných Věřiteli mají nacházet, a překonání dalších překážek
bránících nakládání s Movitými věcmi, je li to nezbytné pro kontrolu, zajištění nebo odebrání
Movitých věcí Věřitelem, nebudou-li Movité věci Věřiteli vráceny. Svolení Klienta podle tohoto
odstavce vylučuje jakékoli jeho právo na náhradu škody vzniklou v důsledku jednání podle
tohoto odstavce.

9.8.

Klient nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené třetím osobám v souvislosti
s provozem Movitých věcí. Klient se zavazuje uhradit Věřiteli částku ve výši jakékoli škody
nebo újmy, kterou Věřitel nahradil nebo je povinen nahradit třetí osobě jako škodu nebo újmu
vzniklou v souvislosti s vlastnictvím, užíváním, resp. provozem Movitých věcí.

9.9.

Je-li Movitou věcí silniční vozidlo, které je předmětem daně silniční, zavazuje se Klient toto
vozidlo přihlásit k silniční dani a tuto daň a zálohy na tuto daň hradit po celou dobu trvání
výpůjčky podle Smlouvy o výpůjčce. Klient je dále povinen hradit veškeré silniční a dálniční
poplatky, včetně mýtného v souvislosti s provozováním vozidla, jakož i veškeré pokuty uložené v souvislosti s provozem vozidla.

9.10.

Je-li Movitou věcí silniční vozidlo, je Klient povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné smluvní pojištění) v souladu se
zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
a toto pojištění udržovat po celou dobu trvání výpůjčky podle Smlouvy o výpůjčce.

10.

Ukončení Smlouvy o úvěru

10.1.

SÚ může být ukončena vzájemnou dohodou Smluvních stran.

10.2.

Kromě ostatních případů, kdy je Věřitel oprávněn od SÚ odstoupit, je Věřitel oprávněn od SÚ
odstoupit, také pokud:
(i) ve lhůtě sjednané pro splnění Podmínek čerpání úvěru Klientem Věřitel zjistí skutečnosti, které zapříčiní odůvodněnou pochybnost Věřitele, že třeba i jen jediné prohlášení a ujištění
Klienta obsažené v Žádosti o úvěr nebo Čestném prohlášení osob podílejících se na Zajištění
úvěru není pravdivé nebo úplné,
(ii) se Klient ocitne v prodlení s úhradou jedné Úvěrové splátky nebo její části po dobu delší
než deset (10) kalendářních dnů nebo jiným podstatným způsobem poruší své povinnosti
stanovené SÚ, těmito VOP nebo Ceníkem služeb,
(iii) Klient uvedl anebo ponechal v SÚ, Zajišťovací dokumentaci, nebo jiným způsobem
oznámil Věřiteli nepřesné, neúplné, nepravdivé, zavádějící nebo jinak vadné údaje,  
(iv) bylo zahájeno exekuční, insolvenční nebo jiné obdobné řízení týkající se majetku Klienta,  
(v) Klient opakovaně porušuje další povinnosti plynoucí mu ze SÚ, těchto VOP, Zajišťovací
dokumentace, Smlouvy o výpůjčce uzavřené dle článku 9. těchto VOP nebo z jiné smluvní
dokumentace uzavřené mezi Věřitelem a Klientem v souvislosti se SÚ,
(vi) jiná osoba než Klient, která poskytla zajištění Úvěru porušila své povinnosti vůči Věřiteli
týkající se poskytnutého zajištění (zejména povinnosti vyplývající ze smlouvy uzavřené s Věřitelem, na základě které bylo Věřiteli poskytnuto/zřízeno zajištění Úvěru),
(vii) dojde k zásadní změně podmínek, za kterých byla SÚ uzavřena, a to zejména s ohledem
na informace obsažené v Žádosti o úvěr, Čestném prohlášení osob podílejících se na Zajištění
úvěru, Žádosti o čerpání úvěru apod. bez uvedení důvodů kdykoli před čerpáním Úvěru.

10.3.

Odstoupení od SÚ nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení Klientovi dle čl. 13., odst. 13.6.
těchto VOP.

10.4.

Došlo-li k odstoupení od SÚ, nejsou odstoupením od SÚ dotčena práva Věřitele na plnění, na
která Věřiteli vzniklo právo do data odstoupení od SÚ. Dosud nesplatné peněžité dluhy Klienta
vůči Věřiteli ze SÚ se stávají splatnými odstoupením od smlouvy. V případě odstoupení od SÚ
je Klient povinen zaplatit Věřiteli celou dosud nesplacenou část Úvěru; dosud nesplacenou
část Úroku, která se stala splatnou do data odstoupení od SÚ, jakož i část Úroku, která by se

12.5.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, a v tomto smyslu mohou být zejména shromažďovány výše popsaným způsobem a
v požadovaném rozsahu, uchovávány, tříděny, používány a případně likvidovány. Dozor nad
zpracováním osobních údajů v České republice vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů,
se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

12.6.

Správcem osobních údajů je Věřitel. Správce může zpracováním osobních údajů pověřit jinou
osobu – zpracovatele (např. společnost poskytující některé technické, účetní a jiné služby pro
Věřitele).

12.7.

Správce a případný zpracovatel chrání osobní údaje před jejich zneužitím. Osobní údaje nejsou s výjimkou případů uvedených v těchto VOP poskytovány třetím osobám.

12.8.

Každý subjekt údajů má právo přístupu k osobním údajům, jež jsou o něm zpracovávány,
právo na opravu osobních údajů a další práva subjektu údajů vyplývající z platných právních
předpisů. Tato práva lze uplatnit u Věřitele, a to písemným oznámením doručeným na adresu
sídla Věřitele.

12.9.

V případě, že Klient závažným způsobem poruší SÚ, je Věřitel oprávněn poskytnout tuto informaci spolu s jeho osobními údaji v nezbytném rozsahu třetím osobám, příp. ji zveřejnit za
účelem ochrany svých práv a oprávněných zájmů.

12.10.

Klient souhlasí, aby Věřitel předával údaje o SÚ s osobními údaji v nezbytném rozsahu třetím
osobám specializujícím se na zpracování a poskytování informací o platební kázni podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, a dále souhlasí s oprávněním Věřitele pořizovat v
rámci komunikace s Klientem audio a video záznamy.

13.

Závěrečná ustanovení

13.1.

Smluvní strany se zavazují, není-li v těchto VOP uvedeno jinak, zdržet se jakýchkoli vyjádření
a zachovávat mlčenlivost o vzájemných smluvních vztazích upravených SÚ a jejich detailech.
Smluvní strany nejsou povinny zachovat tuto mlčenlivost, pokud k tomu dá souhlas druhá
strana, nebo v případě zpřístupnění nezbytných údajů v souvislosti s plněním, vymáháním
nebo postoupením práv či povinností ze SÚ a Zajištění.

13.2.

13.3.

Věřitel je oprávněn tyto VOP a Ceník služeb jednostranně měnit, a to v rozsahu potřebném v důsledku změny právních předpisů a jejich výkladu, změn v možnosti uspokojení pohledávek Věřitele
ze Zajištění, okolností majících významný vliv na vymahatelnost pohledávek Věřitele vůči Klientovi,
v důsledku změn aktuální situace na finančních trzích a v důsledku obchodních a systémových
změn u Věřitele. O změně VOP a Ceníku služeb v rámci příslušné SÚ Věřitel Klienta vyrozumí některým ze způsobů uvedených v odst. 13.6 těchto VOP. Ke změně VOP a Ceníku služeb v rámci
příslušné SÚ v takovém případě dojde k datu uvedenému v oznámení, nejdříve však uplynutím
lhůty 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o změně VOP a Ceníku služeb Klientovi. Úplné znění
novelizovaných VOP a Ceníku služeb bude zveřejněno v provozních prostorách Věřitele a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetových stránkách Věřitele, a to v českém jazyce.
Klient má právo změny VOP a Ceníku služeb poté, co mu bude doručeno vyrozumění o změně VOP
a Ceníku služeb, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění odmítnout a závazek ze SÚ
z tohoto důvodu vypovědět s účinkem zesplatnění všech dluhů Klienta ze SÚ vůči Věřiteli ke dni
ukončení závazku ze SÚ v důsledku uplynutí výpovědní doby. Po uplynutí uvedené 30 denní lhůty
Klient již nemůže závazek ze SÚ vypovědět. Pokud Věřitel sjednaným způsobem nevyrozumí Klienta o změně VOP a Ceníku služeb, Klient není oprávněn závazek ze SÚ vypovědět a SÚ se bude řídit
dosavadním zněním VOP a Ceníku služeb. Výpovědní doba činí jeden měsíc a začíná běžet prvním
dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Klienta doručena Věřiteli. Pokud Klient
provedené změny VOP a Ceníku služeb v souladu s tímto odstavcem ve stanovené lhůtě odmítne
a závazek ze SÚ z tohoto důvodu vypoví, nenabydou příslušné změny VOP a Ceníku služeb vůči
Klientovi v rámci závazku ze SÚ účinnosti a SÚ se bude během výpovědní doby řídit dosavadním
zněním VOP a Ceníku služeb. Došlo-li k výpovědi závazku ze SÚ, nejsou zánikem závazku ze SÚ v
důsledku výpovědi dotčena práva Věřitele na plnění, na která Věřiteli vzniklo právo do data zániku
závazku ze SÚ výpovědí. Klient je v případě výpovědi závazku ze SÚ povinen zaplatit Věřiteli dosud
nesplacenou část Úvěru a Úroku a uhradit další dluhy vůči Věřiteli obdobně jako v případě vypořádání při odstoupení od SÚ dle odst. 10.4 a 10.5 těchto VOP.
Smluvní strany se dohodly, že Věřitel je bez omezení oprávněn provést započtení jakýchkoli
svých splatných i nesplatných pohledávek za Klientem bez ohledu na jejich měnu či právní
titul vůči jakékoli splatné i nesplatné pohledávce Klienta za Věřitelem. Věřitel je oprávněn přistoupit k započtení vzájemných pohledávek bez ohledu na to, zda je již oprávněn požadovat
uspokojení své vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní dluh.

13.4.

Smluvní strany se dohodly, že Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu
Věřitele zcela ani zčásti postoupit SÚ nebo jakoukoli jinou smlouvu uzavřenou s Věřitelem v
souvislosti se SÚ, tj. svá práva a povinnosti vyplývající zejména ze SÚ, Smlouvy o zajišťovacím
převodu vlastnického práva nebo Smlouvy o výpůjčce. Klient dále není oprávněn postoupit
jakoukoli svou pohledávku za Věřitelem, a to celou ani její část, a není oprávněn ani převést
svůj dluh vůči Věřiteli ze SÚ nebo jakéhokoli jiného závazku mezi Klientem a Věřitelem. Klient
souhlasí s tím, že Věřitel může postoupit SÚ nebo jakoukoli jinou smlouvu uzavřenou Klientem
v souvislosti se SÚ, tj. svá práva a povinnosti vyplývající zejména ze SÚ, Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva nebo Smlouvy o výpůjčce nebo z části takové smlouvy, třetí
osobě. Postoupení smlouvy je v takovém případě účinné vůči Klientovi okamžikem, kdy mu
Věřitel postoupení smlouvy oznámí nebo kdy mu postupník postoupení smlouvy prokáže. Pro
případ postoupení smlouvy si smluvní strany ujednaly, že Klient jako postoupená strana nemůže za žádných okolností odmítnout osvobození Věřitele jako postupitele od jeho povinností
v rozsahu postoupení. Věřitel je rovněž oprávněn zcela nebo zčásti postoupit své pohledávky
za Klientem včetně práv ze zajištění takových pohledávek anebo převést svůj dluh vůči Klientovi ze SÚ, Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva nebo Smlouvy o výpůjčce.
Věřitel je povinen Klienta o provedeném postoupení pohledávky práv pouze písemně informovat.

13.5.

Není-li výslovně dohodnuto jinak, jakákoli oznámení, sdělení a písemnosti budou druhé straně doručeny na kontaktní adresy uvedené v SÚ (i) osobním doručením, (ii) zasláním uznávanou poštou doporučeným dopisem, (iii) zasláním kurýrní službou, která umožňuje ověření
doručení, nebo (iv) prostřednictvím datové schránky. Věřitel může s Klientem komunikovat
také prostřednictvím elektronické pošty.

13.6.

Oznámení, sdělení a písemnosti učiněné výše uvedeným způsobem bude považováno za
řádně doručené příslušné straně okamžikem:
(i)

v případě osobního doručení převzetím oznámení nebo sdělení;

(ii) v případě doručování poštou převzetím nebo v případě nepřevzetí uplynutím třetího (3.)
pracovního dne po dni uložení písemnosti na poště nebo v den, kdy druhá strana převzetí
odmítla, s tím, že za doklad odeslání se považuje potvrzený podací lístek;
(iii) v případě doručování kurýrní službou převzetím nebo v případě nepřevzetí uplynutím
třetího (3.) pracovního dne po odevzdání oznámení nebo sdělení ke kurýrní přepravě.
(iv) v případě doručování do datové schránky (v elektronické formě) vložením zprávy do
elektronického kanálu. Věřitel je oprávněn vyžadovat od Klienta písemné potvrzení přijetí
elektronických zpráv.
(v)

v případě doručování elektronickou poštou (e-mailem) okamžikem odeslání zprávy.

13.7.

Klient je povinen ve veškeré korespondenci s Věřitelem týkající se povinností ze SÚ uvádět
číslo SÚ. Věřitel je oprávněn za neplnění této povinnosti po Klientovi požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši stanovené Ceníkem služeb.

13.8.

Pokud by některé ujednání SÚ bylo neplatné či neúčinné, či se později stalo neplatným či
neúčinným, nedotýká se tato skutečnost platnosti a účinnosti ostatních ujednání.

13.9.

Klient podpisem těchto VOP prohlašuje, že prodlužuje promlčecí lhůtu týkající se veškerých
pohledávek, které Věřiteli vzniknou vůči Klientovi ze SÚ nebo v souvislosti s ní, včetně pohledávek ze Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva a Smlouvy o výpůjčce a z
dalších zajišťovacích instrumentů, na 10 let (od okamžiku, kdy příslušné právo mohlo být
uplatněno poprvé), a to i pro případ, došlo-li by k odstoupení od SÚ. Klient se zavazuje na
žádost Věřitele písemně poskytnout v budoucnu příslušná prohlášení či uznání jakéhokoli
dluhu vůči Věřiteli. Práva Klienta vůči Věřiteli se promlčují ve lhůtách stanovených příslušnými
právními předpisy.

13.10.

Na základě těchto VOP se řeší práva, povinnosti a ručení osob, které podepsaly SÚ za Klienta,
popř. převzaly ručení za splnění dluhů za Klienta.

13.11.

Podpisem těchto VOP osoba podepisující tyto VOP za Klienta prohlašuje, že uspokojí Věřitele,
jestliže Klient Věřiteli svůj dluh ze SÚ nesplní. Osoba podepisující tyto VOP za Klienta se tak
jakožto ručitel zavazuje, že uhradí za Klienta jeho peněžité dluhy ze SÚ vůči Věřiteli, zejména
dluh spočívající v povinnosti Klienta vrátit Věřiteli poskytnutý Úvěr a zaplatit Úrok, pokud tyto
dluhy nesplní Klient. Věřitel s tímto souhlasí a přijímá osobu, která podepisuje tyto VOP za
Klienta, jako ručitele za Klienta.

13.12.

Klient se podpisem těchto VOP vzdává práva na náhradu újmy vůči Věřiteli, která by mu mohla
vzniknout v souvislosti s plněním či neplněním SÚ, Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva nebo Smlouvy o výpůjčce. Právo na náhradu škody Věřitele uhrazením smluvních
pokut dle SÚ, VOP a Ceníku služeb nezaniká.

13.13.

Věřitel a Klient tímto výslovně souhlasí, aby smluvní pokuty za porušení SÚ, VOP, popř. jiné
smluvní dokumentace mezi Věřitelem a Klientem byly sjednány v písemné formě Ceníkem
služeb, který tvoří součást VOP a tedy i součást smluvního ujednání mezi Věřitelem a Klientem, a považují toto sjednání za určité a srozumitelné.

13.14.

SÚ včetně těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

13.15.

SÚ se uzavírá mezi podnikateli. Klient prohlašuje, že SÚ uzavírá v přímé souvislosti s vlastním
podnikáním. Věřitel a Klient se dohodli, že ve vztazích mezi nimi, které vyplývají ze SÚ a těchto
VOP a ve vztazích ze souvisejících smluv, se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. V případě prodlení Klienta s plněním jakéhokoli peněžitého dluhu ze SÚ se
nepoužije omezení dle § 1805 odst. 2 občanského zákoníku. Věřitel je oprávněn požadovat po
Klientovi úroky z prodlení bez ohledu na to, zda sám splnil své smluvní a zákonné povinnosti.
Klient souhlasí s tím, aby Věřitel přijal plnění od jiné osoby na jakýkoliv dluh Klienta vyplývající
ze SÚ, VOP a Ceníku služeb.

13.16.

Ustanovení SÚ a těchto VOP mají přednost před dispozitivními ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

13.17.

Smluvní strany se dohodly, že místně příslušný soud k rozhodování veškerých sporů vzniklých mezi nimi ze SÚ, Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva a Smlouvy o výpůjčce bude určen podle sídla Věřitele.

13.18.

Klient podpisem těchto VOP potvrzuje, že se podrobně seznámil s VOP a Ceníkem služeb,
porozuměl jim a že souhlasí s jejich obsahem, že jejich obsah je srozumitelný, vážný a určitý
a že svůj souhlas vyjádřil na základě pravé a svobodné vůle, a že k ujednání nedošlo v tísni,
ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany současně vzaly na vědomí, že
tyto VOP jsou v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění, závazné pro úpravu vzájemných vztahů podle uzavřené SÚ, pokud tato SÚ nestanoví
jinak.

CENÍK SLUŽEB
Poplatky

Částka (Kč)

Rezervace finančních prostředků pro poskytnutí Úvěru (zřízení Rezervační úschovy)

1,0% z celkové výše Úvěru

Uzavření Smlouvy o úvěru (dále SÚ)

2,5% z celkové výše Úvěru

Ověření Zajištění a stanovení jeho hodnoty

1,0% z výše Úvěru, min. 5 000,-, max. 100 000,-

Obchodně ekonomický audit podnikání Klienta pro poskytnutí Úvěru

1,0% z výše Úvěru, min. 5 000,-, max. 100 000,-

Sepsání zajišťovacích smluv a jejich zavkladování (katastr nemovitostí, registr movitých zástav)

10 000,- Kč + poplatky spojené se zavkladováním do katastru nemovitostí / registru movitých zástav

Změna předmětu nebo rozsahu Zajištění na základě žádosti Klienta, cena za položku

10 000,-

Expresní vyřízení Úvěru a výplata peněz

2,0% z celkové výše Úvěru

Správa poskytnutého Úvěru

500,- za každý měsíc trvání Úvěru

Měsíční výpis rekapitulace Úvěru
     -     Mail

100,-

     -     Dopis

150,-

Odeslání upomínky z důvodu prodlení s Úvěrovou splátkou nebo s povinností stanovenou SÚ a VOP
    -     SMS

100,-

    -     Mail

100,-

    -     Dopis

400,-

Revizní obchodně ekonomický audit podnikání Klienta v případě opakovaného nedodržení sjednaného
Splátkového kalendáře Úvěru

25 000,-

Mimořádné dozajištění Úvěru na základě výsledků revizního obchodně ekonomického auditu

10 000,-

Předčasné ukončení Úvěru na základě žádosti Klienta

0,-

Převzetí Úvěru třetí osobou na základě žádosti Klienta

3,5% ze součtu všech nehrazených Úvěrových splátek dle Splátkového kalendáře až do splatnosti
celého Úvěru

Sjednání splácení úvěru ve splátkách při nesplacení předepsané jistiny a úroku v řádném termínu

2% z celkové výše úvěru, maximálně však 50 000,-  

Úroky z prodlení

Výše

Prodlení s úhradou Úvěrové splátky a poplatku za správu Úvěru

0,2% z neuhrazené Úvěrové splátky a neuhrazeného poplatku za správu Úvěru za každý den prodlení

Prodlení s úhradou předčasně zesplatněného Úvěru na základě odstoupení od SÚ

10,0% p.a.

Smluvní pokuty

Částka (Kč)

Nedodržení termínu splatnosti Úvěrové splátky
     1 až 9 dní

0,07% z celkové výše Úvěru za každý den prodlení po splatnosti

     10 až 20 dní

0,15% z celkové výše Úvěru za každý den prodlení po splatnosti

     21 a více dní

0,2% z celkové výše Úvěru za každý den prodlení po splatnosti

Odstoupení od SÚ pro nesplnění podmínek čerpání Úvěru z Rezervační úschovy (viz ustanovení odst. 6.1,
7.4, 7.5, 7.16 a 7.19  VOP)

1,0% z celkové výše Úvěru

Odstoupení od SÚ po čerpání Úvěru z důvodů uvedených v odst.  6.3, 7.8, 7.16, 7.19, 8.6, 10.2 a 11.6  VOP

Část Úroku, která by se stala splatnou v době po odstoupení od SÚ Věřitelem do původní
splatnosti celého Úvěru

Porušení povinnosti doplnit ve stanovené lhůtě Zajištění (viz ustanovení odst. 7.9 VOP)

50 000,-

Upozornění na řádně a včas nesjednané pojištění předmětů Zajištění nebo neplacení pojistného (viz
ustanovení odst. 7.16 VOP)

2 000,-

Neprovedení nápravy na základě upozornění dle předchozího řádku (viz ustanovení odst. 7.16  VOP)

50 000,-

Nedodržení ustanovení odst. 8.6 VOP týkajícího se nakládání s Movitými věcmi převedenými z Klienta na
Věřitele na základě Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movitým věcem

2,0% ze součtu všech neuhrazených Úvěrových splátek dle Splátkového kalendáře až do
splatnosti celého Úvěru

Prodlení s vrácením Movitých věcí Věřiteli, které Věřitel půjčil Klientovi na základě Smlouvy o výpůjčce
movitých věcí (viz. Ustanovení odst. 9.6 VOP)

5 000,- za každý den prodlení

Nedodržení ustanovení článku 11 VOP týkajícího se součinnosti Klienta, informační povinnosti, prověřování

50 000,-

Uplatnění Zajištění k Úvěru

50 000,-

Neplnění nebo porušení jakékoli (každé) povinnosti klienta dle uzavřené SÚ, smluvní dokumentace k
Zajištění nebo VOP, není-li dále uvedeno jinak

15 000,-

Špatně uvedený či neuvedený variabilní symbol u plateb vztahujících se k Úvěru

1 000,-

Klient prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Sano, a.s. pro poskytování úvěru podnikatelům a s Ceníkem služeb, souhlasí s nimi
a současně souhlasí i s poplatky, úroky z prodlení a smluvními pokutami, které smluvní strany (Věřitel a Klient) v Ceníku služeb sjednávají. Na důkaz toho připojují obě strany své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne ...........................................................................

V Praze dne ............................................................................

Klient .....................................................................................

Věřitel .....................................................................................
Sano, a.s.

