
CentroFinance, s.r.o.
se sídlem: Česká 57, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
IČ: 030 57 151

Příloha č.2 Smlouvy o spotřebitelském úvěru
č PH11600081 ze dne 27.3.2017

Všeobecné obchodní podmínky

Část I – Úvodní ustanovení
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi CentroFinance s.r.o., IČ 03057151, se sídlem

Česká 57,  266 01 Beroun, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227044 (dále jen „Věřitel“)
a osobou označenou ve smlouvě o spotřebitelském úvěru jako klient (dále jen „Klient“), vzniklé při uzavření smlouvy o hotovostním
bezúčelovém spotřebitelském úvěru (dále jen „Smlouva“), a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Část II – Smlouva o zápůjčce
2. Uzavřením Smlouvy o spotřebitelském úvěru přenechává Věřitel Klientovi peněžní prostředky ve formě spotřebitelského úvěru (dále jen

„Úvěr“) a Klient se zavazuje Úvěr Věřiteli včas vrátit spolu s poplatkem za poskytnutí a správu Úvěru, smluvními úroky a sankčními nároky
(náhradu účelně vynaložených nákladů a smluvní pokutu) Věřitele vzniklými v důsledku porušení smluvních povinnosti Klienta.

3. Klient tímto prohlašuje, že Věřiteli před uzavřením Smlouvy poskytl úplné, přesné a pravdivé údaje nezbytné pro posouzení schopnosti
Klienta splácet poskytnutý spotřebitelský úvěr. Dále Klient prohlašuje, že je schopen Věřiteli splatit celkovou dlužnou částku v souladu
s touto Smlouvou.

4. Klient bere na vědomí, že není oprávněn uzavřít Smlouvu ve prospěch třetí osoby ani použit částku Úvěru na úhradu nákladů vzniklých
Klientovi v souvislosti s insolvenčním řízením zahájeným insolvenčním návrhem Klienta jako dlužníka.

5. Klient podpisem Smlouvy prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.

Část III – Informace k poskytované zápůjčce (spotřebitelskému úvěru)
6. Tato hlava VOP upravuje podmínky pro poskytování spotřebitelského úvěru dle zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném

znění (dále jen "ZoSÚ"). Tato hlava VOP se uplatní pouze pro smlouvy o spotřebitelském úvěru, které spadají do vymezení smlouvy o
spotřebitelském úvěru dle ZoSÚ.

7. O smlouvu o spotřebitelském úvěru podléhající ZoSÚ se jedná v případě, že mezi Věřitelem a Klientem bude uzavřena Smlouva o
spotřebitelském úvěru dle § 2 odst. 1 ZoSÚ. Věřitel neposkytuje spotřebitelský úvěr upravený v § 2 odst. 2 a 3 ZoSÚ.

8. Ustanovení této části VOP mají přednost před ostatními ustanoveními těchto VOP nebo Smlouvy, jsou-li ve vzájemném rozporu.
9. Kontaktní údaje smluvních stran, zejména poštovní adresa pro doručování, telefonní číslo, případně adresa pro doručování elektronické

pošty, jsou uvedeny ve Smlouvě.
10. Věřitel poskytne Úvěr v hotovosti za splnění těchto podmínek:\n   (i) na Klienta není v den sjednání Úvěru vedeno exekuční řízení;\n   (ii) na

Klienta není v den sjednání Úvěru vedeno insolvenční řízení;\n   (iii) Klient prokáže dostatečný příjem k úhradě Úvěru;\n   (iv) Klient
souhlasí s předloženými dokumenty.

11. Úvěr dle Smlouvy není určen k nabytí, vypořádání nebo zachování práv k nemovité věci nebo součástí nemovité věci, výstavbě nemovité
věci nebo součásti nemovité věci, úhradě za převod družstevního podílu v bytovém družstvu nebo nabytí účasti v jiné právnické osobě za
účelem získání práva užívání bytu nebo rodinného domu, změně stavby dle stavebního zákona nebo jejímu připojení k veřejným sítím,
úhradě nákladů spojených se získáním peněžité zápůjčky, úvěru nebo jiné obdobné finanční služby s účelem uvedeným v § 2 odst. 2 písm.
b) bod 1 až 4 ZoSÚ a není určen ani k plné nebo částečné úhradě ceny zboží nebo služby dle smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí
služby.

12. Věřitel je před uzavřením Smlouvy povinen poskytnout Klientovi informace níže uvedené v bodě 13. Věřitel poskytnuté informace Klientovi
náležitě vysvětlí, aby byl Klient schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva o spotřebitelském úvěru odpovídá jeho potřebám a finanční
situaci. Náležité vysvětlení zahrnuje především vysvětlení předsmluvních informací uvedených v bodě 13., včetně důsledků prodlení s
plněním povinností Klienta z uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru, a základních informací o jednotlivých nabízených produktech a
jejich dopadech na Klienta, v případě doplňkových služeb s nimi svázaných též vysvětlení následků pro Klienta spojených se samostatným
ukončením jejich čerpání.

13. Před uzavřením Smlouvy musí být Klientovi poskytnuty informace o:
a) druhu spotřebitelského úvěru,
b) kontaktních údajích poskytovatele, popřípadě zprostředkovatele, zejména poštovní adrese pro doručování, telefonním čísle, popřípadě
adrese pro doručování elektronické pošty,
c) celkové výši spotřebitelského úvěru a podmínkách jeho čerpání,
d) době trvání spotřebitelského úvěru,
e) zboží nebo službě a o jejich ceně, která by byla placena bez využití spotřebitelského úvěru, v případě spotřebitelského úvěru ve formě
odložené platby za zboží nebo službu a smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru,
f) zápůjční úrokové sazbě, podmínkách upravujících použití této sazby a popřípadě o jakémkoliv indexu nebo referenční úrokové sazbě
použitelné pro počáteční úrokovou sazbu, jakož i o době, podmínkách a postupu pro změnu zápůjční úrokové sazby; uplatňují-li se za
různých okolností různé úrokové sazby, uvádějí se výše uvedené informace o všech zápůjčních úrokových sazbách,
g) celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, a roční procentní sazbě nákladů na spotřebitelský úvěr, která musí být dále vysvětlena
prostřednictvím reprezentativního příkladu s uvedením veškerých předpokladů použitých pro její výpočet, u které je poskytovatel povinen
zohlednit požadavky na spotřebitelský úvěr, které mu spotřebitel sdělil; stanoví-li smlouva o spotřebitelském úvěru různé způsoby čerpání
s různými poplatky nebo zápůjčními úrokovými sazbami a použije-li poskytovatel předpoklad uvedený v části 2 bodě 2 přílohy č. 1 k
tomuto zákonu, uvede, že jiné mechanismy čerpání uplatňované na tento typ spotřebitelského úvěru mohou vést k vyšším ročním
procentním sazbám nákladů na spotřebitelský úvěr,
h) výši, počtu a četnosti plateb, jež má spotřebitel provést, popřípadě o způsobu přiřazování plateb k jednotlivým dlužným částkám s
různými zápůjčními úrokovými sazbami pro účely splácení,
i) platbách za vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání, ledaže je otevření účtu nepovinné, dále o
platbách za používání platebních prostředků pro platební transakce i čerpání a o veškerých ostatních platbách vyplývajících ze smlouvy o
spotřebitelském úvěru a o podmínkách, za nichž lze tyto platby změnit,
j) případné povinnosti spotřebitele hradit notáři náklady spojené s uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru,
k) případné povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se smlouvou o spotřebitelském úvěru, je-li uzavření smlouvy o
doplňkové službě povinné pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek,
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l) stanovené úrokové sazbě použitelné v případě opožděných plateb nebo smluvní pokutě v případě prodlení spotřebitele a o veškerých
dalších důsledcích vyplývajících z prodlení spotřebitele,
m) případném požadovaném zajištění,
n) právu na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru,
o) právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru, o případném právu poskytovatele na náhradu vzniklých nákladů a o způsobu jejich
stanovení,
p) právu spotřebitele na okamžité a bezplatné vyrozumění o výsledku vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti
spotřebitele, je-li žádost o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta na základě vyhledávání v databázi a o údajích o použité databázi,
q) právu spotřebitele na bezplatné obdržení návrhu textu smlouvy o spotřebitelském úvěru,
r) době, po kterou je poskytovatel vázán informacemi poskytnutými před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo návrhem na
uzavření této smlouvy, a
s) skutečnosti, zda případné použití kapitálu, vytvořeného platbami spotřebitele namísto splácení spotřebitelského úvěru, povede k
úplnému splacení spotřebitelského úvěru,
t) informace uvedené v příloze č. 4 ZoSÚ.

Část IV – Splacení Úvěru
14. Období splatnosti Úvěru začíná běžet v den, kdy je Úvěr Klientovi v souladu se Smlouvou poskytnut.
15. Klient je povinen Úvěr splácet řádně a včas ve stanovených měsíčních splátkách na kterékoliv pobočce Věřitele. Počet, výše a termíny

splatnosti jednotlivých splátek jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí Smlouvy.
16.  Jednotlivé splátky se skládají z příslušné části Úvěru (část jistiny), část poplatku za poskytnutí a správu Úvěru, a smluvního úroku od

okamžiku poskytnutí Úvěru do splatnosti příslušné splátky.
17. Klient může požádat o změnu splatnosti splátky, a to pouze na příslušné pobočce Věřitele. Klient bere na vědomí, že současně se změnou

splatnosti se mění výše RPSN. Věřitel tímto Klientovi předloží nový splátkový kalendář a nový Výpočet RPSN.
18. Klient je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má

Klient právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl Klient povinen platit v
případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru. Pro případ předčasného splacení Úvěru má Věřitel právo na
náhradu nutných a objektivně zdůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením Úvěru, jejichž výše
nepřevýší 0,5 procent z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.

19. Klient v žádném případě nemůže přestat splácet nebo splátky Úvěru snížit.
20. Stane-li se spotřebitelský úvěr v důsledku prodlení Klienta splatným, týká se tato splatnost pouze nesplacené jistiny spotřebitelského

úvěru, nikoli i budoucích nákladů spotřebitelského úvěru. Věřitel spotřebitele před tím, než se úvěr stane v důsledku prodlení Klienta
splatným, vyzve k uhrazení dlužné splátky a poskytne mu k tomu lhůtu alespoň 30 dnů.

21. Pokud je Klient je v prodlení s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce nebo bylo proti Klientovi
zahájeno exekuční nebo insolvenční řízení, ztrácí výhodu splátek a Věřitel je oprávněn na základě písemného oznámení o zesplatnění
požadovat zaplacení Úvěru v plné výši spolu s náklady, které Věřiteli vznikly z důvodu zesplatnění Úvěru. Klient je v tomto případě povinen
uhradit celý Úvěr v termínu určeném Věřitelem v písemném oznámení o zesplatnění. 

22. Klient se s Věřitelem dohodli, že jakékoliv platby Klienta se započítávají na úhradu všech splatných závazků vůči Věřiteli z titulu
poskytnutého Úvěru v tomto pořadí: 
   (i) na náhradu účelně vynaložených nákladů, které vznikly v souvislosti s prodlením Klienta;
   (ii) na smluvní pokutu; 
   (iii) na poplatky za poskytnutí a správu úvěru; 
   (iv) na zápůjční (smluvní) úrok; 
   (v) na jistinu,
a to vždy na ten závazek v tom kterém pořadí, který je dříve splatný.

Část V – Úroková sazba a Roční procentní sazba nákladů (RPSN)
23. Klient tímto prohlašuje, že byl Věřitelem seznámen s výši roční procentní sazby nákladů (RPSN) Úvěru. Výpočet RPSN je založen na

předpokladu, že Smlouva bude trvat po dohodnutou dobu a Věřitel a Klient splní řádně a včas své povinnosti.
24. V případě potřeby se při výpočtu roční procentní sazby nákladů použijí dodatečně předpoklady uvedené v části 2 přílohy č. 1 ZoSÚ.

Část VI – Smluvní sankce
25. Pro případ, že Úvěr či jeho část nebude splacen včas, je Věřitel oprávněn po Klientovi požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1%

denně z částky, ohledně níž je Klient v prodlení
26. Klient, který nesplnil povinnost splatit Úvěr v den jeho splatnosti, musí zaplatit Věřiteli náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu

vznikly v souvislosti s prodlením Klienta. Přehled účelně vynaložených nákladů je nedílnou součástí těchto VOP.\n Smluvní pokuta se začne
vyměřovat následující kalendářní den po dni splatnosti Úvěru a vyměřování končí v ten den, kdy bude Klientem splatná částka i pokuty za
nedodržení termínu splatnosti zaplacena Věřiteli.\n Smluvní pokuta je splatná dnem následujícím po dni, kdy Věřiteli na tuto smluvní
pokutu vznikl nárok, přičemž Klient se zavazuje, že takovou smluvní pokutu zaplatí bez předchozí výzvy Věřitele.

27. Strany se dohodly, že v případě, když Klient nesplatí včas Úvěr nebo jeho část, nebo jinou dlužnou částku, má Věřitel právo přenechat
vymáhání pohledávky třetím osobám anebo pohledávku postoupit.

Část VII – Odstoupení od Smlouvy o zápůjčce
28. Klient může od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů

ode dne uzavření této smlouvy. V případě, že Smlouva neobsahuje informace podle § 106 až 108 nebo § 109 odst. 1 ZoSÚ, lhůta pro
odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, co Věřitel Klientovi chybějící informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém
nosiči dat.

29. Od smlouvy o spotřebitelském úvěru lze odstoupit písemné formě, a to v souladu s informací uvedenou ve Smlouvě o právu na
odstoupení. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Věřiteli v listinné podobě prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty.

30. Odstoupením od smlouvy o spotřebitelském úvěru se spotřebitelský úvěr od počátku ruší. Věřitel nemá právo požadovat po Klientovi
žádné plnění s výjimkou plnění uvedeného v bodě 31 těchto VOP.

31. Došlo-li k odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru, je spotřebitel povinen poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30
dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit a) jistinu poskytnutého spotřebitelského úvěru, b) úrok ve výši, na kterou by poskytovateli vznikl
nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina
splacena, a c) případné nevratné poplatky zaplacené poskytovatelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem
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veřejné správy.
32. Klient je povinen v oznámení o odstoupení od Smlouvy uvést tyto náležitosti: jméno a příjmení, datum narození Klienta, oznámení ohledně

odstoupení od Smlouvy a úmysl vrátit Věřiteli veškeré finanční prostředky, které obdržel na základě uzavřené Smlouvy spolu s
příslušenstvím, datum oznámení o odstoupení od Smlouvy.

33. Klient nemá právo na odstoupení od Smlouvy v případě, že Úvěr již před výkonem svého práva na odstoupení Věřiteli spolu s příslušnými
úroky splatil.

34. Věřitel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy o zápůjčce s okamžitým účinkem při doručení odstoupení Klientovi, pokud došlo
alespoň k jedné z následujících skutečnosti
   (i) Klient vědomě uvedl anebo ponechal ve Smlouvě o zápůjčce nebo jiným způsobem oznámil Věřiteli, nepřesné neúplné, nepravdivé,
zavádějící nebo jinak vadné údaje;
   (ii) Klient je v prodlení s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce;
   (iii) bylo zahájeno exekuční, insolvenční nebo jiné obdobné řízení týkající se majetku Klienta;
   (iv) Klient porušil svou povinnost dle Smlouvy o zápůjčce nebo těchto VOP;
   (v) Klient odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údaji či požádal o blokování jeho osobních údajů, jejich likvidaci či jiné omezení
s nakládáním s jeho osobními údaji ve smyslu Hlavy IX těchto VOP. 

35. Věřitel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy o zápůjčce s okamžitým účinkem při doručení odstoupení Klientovi, pokud došlo
alespoň k jedné z následujících skutečnosti

Část VIII – Oznamování a doručování
36. Klient je povinen písemně oznámit Věřiteli veškeré změny údajů Klienta, zejména změnu jména, příjmení, bydliště, telefonního spojení,

stavu, zaměstnání atp., které jsou uvedeny ve Smlouvě, údajů týkajících se jeho průkazu totožnosti a případnou změnu ve statutu Klienta
jakožto „politicky exponované osoby“, jakož i jakoukoli okolnost, která má nebo by mohla mít za následek zhoršení schopnosti Klienta plnit
své závazky ze Smlouvy a tím i zhoršení dobytnosti jakýchkoliv pohledávek Věřitele za Klientem, zejména zahájení exekučního,
insolvenčního či jiného obdobného řízení týkajícího se majetku Klienta, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy k takové změně dojde, jinak
Klient nese důsledky a odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti.

37. Věřitel je povinen bezodkladně písemně oznámit Klientovi změnu důležitých údajů Věřitele, týkajících se Smlouvy, zejména změnu firmy či
sídla Věřitele a současné takovou změnu zveřejnit vhodným způsobem, přičemž za vhodný způsob se považuje vždy zveřejnění na
webových stránkách Věřitele.

38. Písemnosti doručuje Věřitel Klientovi poštou na posledně známou adresu pobytu uvedenou ve Smlouvě nebo řádně oznámenou Věřiteli, a
to tak, že postačí forma obyčejné zásilky. Smluvní strany se dohodly, že každá zásilka zaslaná Klientovi se považuje za doručenou
okamžikem 
   (i) kdy Klient zásilku převzal, nebo 
   (ii) kdy se zásilka zaslaná Věřitelem na posledně známou adresu Klienta vrátí jako nedoručitelná, ať již z důvodu, že se Klient na adrese
nezdržuje nebo z důvodu, že si Klient zásilku nevyzvedl nebo odmítl zásilku převzít, nebo 
   (iii) v ostatních případech uplynutím 10 kalendářních dnů ode dne odeslání zásilky, a to i v případě, že se Klient o zaslání zásilky
nedozvěděl. 
Klient zasílá veškerou korespondenci určenou Věřiteli do jeho sídla na adrese Česká 57,  266 01 Beroun.
Oznámení zaslané elektronickou poštou je považováno za doručené, jestliže od jeho odeslání uplynulo 72 hodin.

39. Veškerá oznámení stran musí být vzájemně zasílána písemně. Strany se dohodly, že oznámení zaslaná druhé straně elektronickou poštou,
jsou (vyjma oznámení o odstoupení od Smlouvy dle čl. 29. těchto VOP a uzavření dodatku ke Smlouvě o zápůjčce dle čl. 51. těchto VOP)
považována za oznámení v písemné formě.

Část IX – Souhlas se zpracováním osobních údajů
40. Klient není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Věřiteli své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich

zpracováním. Klient může poskytnutí svých osobních údajů odmítnout, a proto poskytuje-li své osobní údaje Věřiteli, činí tak dobrovolně.
41. Klient tímto dobrovolně uděluje Věřiteli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

(dále „ZOOÚ“) souhlas se zpracováním (zpracováním se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování,
úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování,
blokování a likvidace) všech osobních údajů Klienta jako subjektu údajů včetně citlivých osobních údajů v rozsahu údajů vypovídajících o
zdravotním stavu, trestné činnosti a státní příslušnosti Klienta, poskytnutých Věřiteli jako správci osobních údajů Klienta pro níže uvedený
účel a v níže uvedeném rozsahu. Klient bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně a je si
vědom svých práv podle ust. § 12 a 21 ZOOÚ, zejména práva požadovat na Věřiteli (příp. jím pověřených zpracovatelích) vysvětlení, bude-
li se Klient domnívat, že zpracování jeho osobních údajů je nezákonné nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, či že
osobní údaje jsou nepřesné, a požadovat odstranění tohoto stavu blokováním osobních údajů, provedením opravy, doplněním nebo
likvidací osobních údajů atp. Klient dále bere na vědomí, že pokud Věřitel nebo jím pověřený zpracovatel osobních údajů nevyhoví žádosti
Klienta, může se Klient obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

42. Klient bere na vědomí, že na zpracování osobních údajů Klienta obsažených, ve Smlouvě, jakož i ve všech dokladech či dokumentech,
které Klient poskytl Věřiteli v rámci jednání o uzavření Smlouvy nebo její změně, se vztahuje výjimka podle § 5 odst. 2 písm. b) ZOOÚ.
Věřitel je oprávněn tyto osobní údaje zpracovávat po dobu 6 (šesti) měsíců ode dne jejich získání nebo po dobu trvání Smlouvy o zápůjčce,
a dále na dobu dalších 5 (pěti) let od zániku Smlouvy o zápůjčce, s tím, že tato lhůta začíná běžet 1. dne roku následujícího po zániku
Smlouvy o zápůjčce. Klient dále souhlasí s pořízením úplných kopií dokladů totožnosti Klienta a s jejich uchováním a zpracováním
v rozsahu podle tohoto článku VOP.

43. Klient dále uděluje Věřiteli následující souhlas: „Jsem si vědom a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou nebo mohou být dále sdíleny
s osobami, které pro Věřitele na základě pověření zajišťují plnění jeho smluvních či zákonných povinností a výkon práv založených
smlouvou nebo zákonem nebo se kterými Věřitel jinak spolupracuje při plnění předmětu Smlouvy o zápůjčce nebo při realizaci svého
předmětu podnikání (tj. zejména daňoví poradci, auditoři, advokáti atp.), s osobami, které se podílejí na platebním styku, s osobami, které
Věřitel zmocňuje pro účely vymáhání pohledávky Věřitele za mou osobou, s osobami, které se zabývají zpracováním osobních údajů osob
neplnících své závazky a v rámci své činnosti vedou a spravují registr neplatičů a dlužníků, jež se podílí na zpracování mnou poskytnutých
osobních údajů“.

44. Klient uděluje Věřiteli souhlas se zpracováním jejich osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, případně jiná
kontaktní adresa, číslo mobilního telefonu a e-mailová adresa pro účely evidenční, kontrolní a marketingové, zejména pro zasílání
obchodních nabídek, včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a
to na dobu 3 (tří) roků od podpisu těchto VOP nebo na dobu trvání Smlouvy a dalších 3 (tří) roků od jejího zániku z jakéhokoli důvodu.      

Část X – Závěrečné ustanovení
45. Spory, neshody nebo požadavky vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny primárně formou

jednání. V případě, že se nepodaří spor nebo neshodu vyřešit jednáním, anebo uspokojit požadavek do 30 (třiceti) dnů od zahájení jednání,
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nebo při rozhodnutí jedné ze stran, že další takové řešení sporu nebo neshody již není účelné, bude spor k rozhodnutí předložen věcně a
místně příslušnému soudu České republiky.

46. Klient bere na vědomí, že spory vzniklé při plnění této Smlouvy je oprávněn řešit finanční arbitr. Bližší podmínky a způsob vyřizování
těchto sporů je upraven v zákoně č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění.

47. Věřitel a Klient se v souladu s ustanovením § 630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dohodli, že práva Klienta a
Věřitele vzniklé na základě Smlouvy, a to včetně práv z porušení této smlouvy, se promlčují ve lhůtě 5 let, počítáno ode dne, kdy právo
mohlo být poprvé vykonáno.

48. Smlouva o spotřebitelském úvěru se uzavírá na dobu určitou a vstupuje v platnost v okamžiku jejího podpisu. 
49. Ukončení účinnosti Smlouvy nemá vliv na nároky, práva a povinnosti, které vznikly za dobu jejího trvání.
50. Smlouva zaniká ke dni úplného splacení Úvěru včetně smluvních úroků, případně též smluvních pokut či dalších nákladů souvisejících

s nedodržením termínu splatnosti Úvěru. 
51. Změny nebo doplňky smlouvy jsou možné pouze dodatečnou písemnou dohodou obou smluvních stran. 
52. Dohled nad Věřitel vykonává dle § 173 ZoSÚ Česká obchodní inspekce.
53. Klient potvrzuje, že před uzavřením Smlouvy mu byly poskytnuty veškeré informace o službě, kterou zajišťuje Věřitel, a že on se s

podmínkami smlouvy o spotřebitelském úvěru řádně a podrobně seznámil a souhlasí s nimi.
54. Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky.
55. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem  1.12.2016.

V Praze dne 27.3.2017

_____________________________________________________ _____________________________________________________
Věřitel Klient
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