ÚVĚROVÉ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Credium, a.s.
platné od 1.4.2012
k Úvěrové smlouvě č. ……………………….
1.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto úvěrové podmínky společnosti Credium, a.s. (dále jen „ÚP“) jsou smluvními podmínkami
ve smyslu § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen
„ObchZ“) a tvoří nedílnou součást každé úvěrové smlouvy (dále jen „ÚS“) uzavřené mezi
společností Credium, a.s. (dále jen „Věřitel“) a osobou označenou v ÚS jakožto klient (dále
jen „Klient“).
1.2 ÚP stanoví práva a povinnosti mezi Věřitelem a Klientem, kterému Věřitel poskytuje úvěr na
základě ÚS. Pro případ rozporu mezi ujednáními ÚS a těchto ÚP se použijí přednostně
ujednání obsažená v ÚS. Z důvodu odstranění případných nejasností je dohodnuto, že
pokud je v těchto ÚP použit termín ÚS, rozumí se tím ÚS včetně ÚP. Nedílnou součástí
těchto ÚP je Sazebník poplatků obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen „Sazebník“).
1.3 Klient je navrhovatelem uzavření ÚS a po přijetí žádosti o úvěrové financování a poskytnutí
úvěru Věřitelem je dlužníkem z ÚS. Věřitel se může stát akceptantem tohoto návrhu a po
vzniku ÚS a poskytnutí úvěru je věřitelem z ÚS. Klient podává návrh na uzavření ÚS
prostřednictvím prodejce nebo zasláním Věřiteli. Prodejce může být oprávněn vystupovat při
uzavírání ÚS jménem Věřitele na základě plné moci, to však neplatí pro uzavírání změn ÚS
a pro ukončování ÚS. Pokud Věřitel přijme návrh Klienta, pak mu tuto skutečnost sdělí
prostřednictvím prodejce nebo sám Věřitel.
1.4 Klient je povinen, je-li o to požádán, předložit Věřiteli dokumenty věrohodně potvrzující
pravdivost údajů uvedených v žádosti o úvěrové financování. Klient uděluje Věřiteli souhlas
k tomu, aby sám zjišťoval a ověřoval i u třetích osob informace potřebné k osvědčení
pravdivosti údajů uvedených v návrhu na uzavření ÚS příp. v souvisejících dokumentech
a k osvědčení finanční situace Klienta. Klient uděluje souhlas k tomu, aby třetí osoby, včetně
peněžních ústavů, poskytly Věřiteli k jeho žádosti požadované informace, a to i pokud jsou
tyto informace chráněny obchodním či bankovním tajemstvím.
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2.1 Věřitel poskytuje Klientovi na základě ÚS úvěr za účelem úhrady kupní ceny předmětu
financování určeného v ÚS či části této kupní ceny (dále jen „Předmět financování“) za
podmínek uvedených v ÚS a ÚP. Klient není oprávněn použít Věřitelem poskytnutý úvěr
k jinému účelu.
2.2 S ohledem na výše stanovený účel použití úvěru bude úvěr, po úhradě administrativního
poplatku za uzavření ÚS (byl-li sjednán), poskytnut ve prospěch Klienta přímo prodejci,
s nímž Klient uzavřel kupní smlouvu na koupi Předmětu financování, a to do 3 dnů od
předložení fotokopie protokolu o předání Předmětu financování na formuláři Věřitele, jímž
bude Klientem potvrzeno převzetí Předmětu financování a prodejcem uvedeným v ÚS
potvrzena skutečnost, že na Klienta přešlo vlastnické právo k Předmětu financování
a předložení všech dalších dokumentů požadovaných Věřitelem. Věřitel tak splní svou
povinnost poskytnout úvěr odepsáním úvěrových prostředků ve výši stanovené v ÚS na účet
uvedený prodejcem v ÚS a tento okamžik se považuje za čerpání úvěru ze strany Klienta.
2.3 Věřitel není povinen poskytnout úvěr v případě, že zjistí, že v dokumentech a materiálech
poskytnutých Klientem jako podklad pro vyhodnocení žádosti Klienta o poskytnutí úvěru byly
uvedeny nepravdivé nebo neúplné informace či údaje o Klientovi a/nebo vyjdou najevo
skutečnosti, které by byly důvodem pro neschválení úvěru či odmítnutí uzavření ÚS ze strany
Věřitele. V takovém případě je Věřitel oprávněn od ÚS odstoupit.
2.4 Byl-li sjednán zpracovatelský poplatek za uzavření ÚS, mohou se Věřitel a Klient v ÚS
dohodnout na tom, že Klient není povinen tento poplatek uhradit. Toto ujednání zaniká
v případě, že dojde k předčasnému ukončení ÚS dle čl. 7 odst. 7.2 ÚP.
2.5 Věřitel je oprávněn požadovat po Klientovi, aby doložil prověření původu Předmětu
financování, včetně skutečností, zda Předmět financování není předmětem zástavního,
zajišťovacího či jiného obdobného práva. Náklady s tím spojené hradí Klient.
3.
PODMÍNKY SPLÁCENÍ ÚVĚRU
3.1 Klient je povinen řádně a včas splácet poskytnutý úvěr, a to v pravidelných splátkách, jejichž
výše a termín splatnosti jsou určeny v ÚS, případně ve splátkovém kalendáři, který je
nedílnou součástí ÚS. V jednotlivých splátkách jsou zahrnuty sjednané úroky, poplatek za
správu úvěru (je-li sjednán) a příslušná část úvěru (dále jen „Splátka“). Na žádost Klienta
může být ke Splátce připočteno pojistné, jehož výše bude uvedena ve splátkovém kalendáři
a v osvědčení o pojištění.
Klient se zavazuje použít na úhrady jakýchkoliv svých současných i budoucích závazků z ÚS
pouze a výlučně finanční prostředky, které nejsou výnosem ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve změně pozdějších předpisů,
pocházejícím z nezákonného jednání.
3.2 Klient se zavazuje splácet poskytnutý úvěr a pojištění (je-li sjednáno) formou
bezhotovostního bankovního převodu na účet Věřitele, jehož číslo je uvedeno v ÚS, pokud
Věřitel Klientovi písemně nesdělí jiný účet. Jako variabilní symbol je Klient povinen uvádět
vždy číslo ÚS. Pojistné bude hrazeno prostřednictvím zplnomocněného makléře Věřitele na
účet pojistitele.
3.3 Splátka a pojistné (je-li pojištění sjednáno) se považují za uhrazené dnem připsání částky
v přísl. výši na účet Věřitele. Byla-li platba připsána na účet Věřitele s chybným nebo
chybějícím variabilním symbolem, má se za to, že k provedení úhrady došlo v den, kdy byla
tato platba Věřitelem identifikována.
3.4 Věřitel není vázán tím, na jaký účel Klient platbu Věřiteli určí. Věřitel je oprávněn započíst
platbu Klienta na pohledávky Věřitele, které jsou nejdříve splatné nebo nejméně zajištěné
s tím, že přednostně je Věřitel oprávněn započíst platbu na smluvní pokuty a příslušenství
úvěru. Věřitel je oprávněn použít platbu na úhradu svých pohledávek vůči Klientovi i v jiném,
než výše uvedeném pořadí.
3.5 V případě prodlení s úhradou Splátky či jakéhokoliv jiného peněžitého závazku Klienta vůči
Věřiteli, je Klient povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý
započatý den prodlení. Vedle toho je Věřitel oprávněn požadovat a Klient povinen uhradit
Věřiteli paušální poplatek ve výši 100,- Kč za každé písemné upozornění na prodlení.
3.6 Úrok z prodlení je věřitel oprávněn požadovat v zákonné výši.
3.7 Výše jednotlivých Splátek je sjednána v ÚS. Výše pojistného je uvedena v Osvědčení
o pojištění a ve splátkovém kalendáři. Věřitel je oprávněn jednostranně měnit výši Splátek
a příp. pojistného v těchto případech:
(a) dojde-li k zavedení nových daní nebo poplatků souvisejících s ÚS či jejich zvýšení;
(b) dojde-li ke změně právních předpisů či jiné skutečnosti, která je způsobilá ovlivnit výši
Splátek a příp. pojistného;
(c) dojde-li ke změně úrovně úrokových sazeb např. v důsledku případného nahrazení české
koruny evropskou měnou;
(d) dojde-li ke zvýšení tříměsíční sazby PRIBOR o více než 1 % oproti tříměsíční sazbě PRIBOR
platné ke dni uzavření ÚS;
(e) dojde-li ke změnám úrokových sazeb na trhu (tzv. likviditní přirážky).
V uvedených případech bude rozdíl mezi stávajícím a novým stavem promítnut za použití
identické metodiky do výše zbývajících Splátek, příp. pojistného, popř. vyrovnán
jednorázovým vyúčtováním mimo Splátky, příp. pojistné dle volby Věřitele.
3.8 Změní-li Věřitel v souladu s odst. 3.7 ÚP výši Splátek, příp. pojistného, sdělí Klientovi
písemně novou výši Splátek a příp. pojistného. Od okamžiku doručení oznámení o změně
výše Splátek, příp. pojistného je Klient povinen hradit Splátky, příp. pojistné ve změněné výši.
Vyúčtuje-li Věřitel změnu Splátek, příp. pojistného jednorázově, je Klient povinen uhradit
stanovenou částku na základě písemné výzvy Věřitele v termínu ve výzvě uvedeném.
3.9 Klient je oprávněn kdykoliv po dobu trvání ÚS na písemnou žádost obdržet výpis z účtu
v podobě tabulky umoření (splátkový kalendář).
3.10 Výpočet roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN) se rovná současné
hodnotě všech nákladů Klienta jako spotřebitele, sjednaných mezi Věřitelem a Klientem
v ÚS, a počítá se na roční bázi. RPSN je vypočítána podle vzorce uvedeného v příloze č. 5
k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů. Předpoklady
pro výpočet sazby RPSN jsou celková výše úvěru, okamžik čerpání úvěru, výše splátek
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úvěru, jejich četnost, poplatky, pojištění, je-li sjednáno při uzavření ÚS (s výjimkou pojištění
odpovědnosti z provozu motorového vozidla dle zák.č. 168/1999 Sb. - zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla). Při výpočtu se vychází z předpokladu, že obě smluvní
strany splní řádně a včas své povinnosti. Provedením změny výše jednotlivých Splátek, příp.
pojistného dle odst. 3.7 ÚP se mění rovněž RPSN sjednaného úvěru. Věřitel se zavazuje
informovat Klienta o všech změnách roční procentní sazby nákladů úvěru.
Uzavřel-li Klient ÚS jakožto spotřebitel ve smyslu zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském
úvěru a změně některých zákonů je oprávněn kdykoliv po dobu trvání ÚS úvěr zcela nebo
zčásti splatit. V takovém případě má Věřitel právo na náhradu nutných a objektivně
odůvodněných nákladů, kterému vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením úvěru.
Klient je tak povinen Věřiteli uhradit zejména:
částku odpovídající nesplacené jistině úvěru;
neuhrazené pohledávky Věřitele (dlužné Splátky, příp. pojistné, úrok z prodlení, jiné sankce);
náklady vynaložené Věřitelem v souvislosti s předčasným ukončením ÚS (v rozsahu
stanoveném v ustanovení § 15 zákona č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru a změně
některých zákonů).
Klient je povinen o úmyslu splatit úvěr před dobou stanovenou v ÚS předem písemně
informovat Věřitele (pokud se na žádost Klienta Věřitel s Klientem nedohodnou na jiné než
písemné formě). V případě, že o to Klient ve svém písemném oznámení dle předchozí věty
požádá, Věřitel vyčíslí aktuální výši dlužné částky a tuto oznámí Klientovi nejpozději do 30
dnů od obdržení sdělení Klienta. Úhradou této částky ve lhůtě stanovené Věřitelem
a podpisem dohody o předčasném ukončení (v případě Klientů, kteří nejsou spotřebiteli) úvěr
zaniká.
Je-li ÚS sjednána v EUR, je Klient povinen platby uvedené v odst. 3.1 ÚP a případně i úroky
z prodlení hradit v EUR. Toto se týká i mimořádného ukončení dle čl. 7 odst. 7.2 ÚP, přičemž
celková částka k doplacení může být na žádost Klienta vyjádřena i v Kč dle kurzu ČNB ke dni
mimořádného ukončení. Ostatní finanční plnění vyplývající z ÚS či ÚP budou vyjádřena v Kč,
přičemž následně mohou být vyjádřena v EUR kurzem ČNB ke dni vystavení příslušného
dokladu.
V případě, kdy je sjednáváno pojištění prostřednictvím Věřitele, Klient bere na vědomí, že
pojistná smlouva je sjednávána v Kč a následně bude přepočítaná kurzem uvedeným na
faktuře od dodavatele za nákup Předmětu financování. Tento kurz bude uveden na
splátkovém kalendáři, včetně výše pojistného. Nebude-li faktura k dispozici, či nebude-li na ní
uveden příslušný kurz, bude pojištění přepočítáno aktuálně platným kurzem ČNB v okamžiku
převzetí Předmětu financování, resp. podpisem předávacího protokolu. Vzhledem k přepočtu
pojištění ke dni uzavření ÚS je Věřitel oprávněn provést ročně vyrovnání kurzových rozdílů,
přičemž za přepočtový kurz bude považován kurz ČNB ke dni splatnosti jednotlivých Splátek.
Vznikne-li v důsledku vyrovnání kurzových rozdílů přeplatek ve prospěch Klienta, Věřitel je
povinen vrátit jej Klientovi do 10 dnů po provedení vyrovnání na účet Klienta uvedený v ÚS.
Vznikne-li v důsledku vyrovnání kurzových rozdílů nedoplatek k tíži Klienta, Věřitel je
oprávněn jej požadovat po Klientovi a Klient je povinen jej zaplatit na účet určený Věřitelem
do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy.
Je-li ÚS sjednána v EUR, je Klient povinen uhradit veškeré bankovní a jiné poplatky vzniklé
v souvislosti s ÚS a financováním v EUR.
Platby Klienta vyšší než sjednané splátky budou Věřitelem použity na splacení nejdříve
splatných splátek a pojistného (je-li sjednáno) s tím, že přednostně je Věřitel oprávněn platby
použít na splacení smluvních pokut a příslušenství úvěru.

4.
POVINNOSTI KLIENTA VE VZTAHU K PŘEDMĚTU FINANCOVÁNÍ
4.1 Klient je povinen Předmět financování udržovat v řádném technickém stavu, provozovat
a užívat jej výlučně způsobem a v rozsahu daném jeho charakterem, technickými
podmínkami, návody k obsluze a příslušnými normami a předpisy pro jeho provoz. Věřitel je
oprávněn kdykoliv zkontrolovat stav a způsob užívání Předmětu financování a Klient je
povinen umožnit Věřiteli provedení takové kontroly, zejména umožnit mu přístup k Předmětu
financování. Klient je povinen hradit v plné výši veškeré náklady spojené s údržbou,
opravami a provozem Předmětu financování.
4.2 Vzhledem k zajištění úvěru dle čl. 5. ÚS není Klient oprávněn, a to až do úplného splacení
úvěru a případných dalších peněžitých závazků vzniklých vůči Věřiteli na základě či
v souvislosti s ÚS, k jakémukoliv jednání (či opomenutí), jehož důsledkem může být
převedení Předmětu financování na třetí osobu a/nebo jeho zatížení právem třetí osoby,
včetně (nikoliv pouze) zřízení zástavního, podzástavního, opčního či předkupního práva,
a ani nepřipustí, aby Předmět financování trpěl jakýmikoli jinými právními vadami či
faktickými vadami s výjimkou faktických vad vzniklých jako důsledek běžného opotřebení.
Klient je povinen třetí osoby informovat o tom, že Předmět financování je zajištěn
zajišťovacím převodem práva. V případě uplatnění jakýchkoli práv k Předmětu financování
ze strany třetích osob je Klient povinen (i) neprodleně tuto skutečnost oznámit Věřiteli
doporučeným dopisem (pokud se na žádost Klienta Věřitel s Klientem nedohodnou na jiné
než písemné formě), (ii) učinit veškeré kroky k nápravě vzniklé situace, a případně též (iii)
veškeré kroky, které Věřitel bude po Klientovi rozumně požadovat. Poruší-li Klient některý ze
svých závazků výše uvedených, je Věřitel oprávněn žádat po Klientovi úhradu smluvní
pokuty ve výši 50% jistiny poskytnutého úvěru dle ÚS, a to za každé jednotlivé porušení.
Klient bere na vědomí, že porušení závazků uvedených v tomto bodě ÚP může být
považováno za jednání naplňující znaky skutkové podstaty trestného činu (např.
poškozování cizích práv).
Věřitel je v takové situaci oprávněn po Klientovi požadovat vystavení příslušné plné moci, na
základě které bude Věřitel oprávněn jménem Klienta učinit patřičné kroky směřující k nápravě
vzniklé situace. Klient se v takovém případě zavazuje na požádání Věřitele tuto plnou moc
neprodleně vystavit. Klient se zavazuje Věřiteli nahradit veškeré náklady, které Věřitel
vynaložil v případě, že v důsledku jednání Věřitele došlo ke zlepšení pozice Klienta ve vztahu
k výše uvedeným právům třetí osoby k Předmětu financování. Za porušení povinností Klienta
se nepovažuje jednání ve smyslu předchozích vět, pokud k němu Věřitel udělil výslovný
předchozí písemný souhlas.
4.3 Klient je povinen po přihlášení Předmětu financování do registru silničních vozidel,
nejpozději však do 14 dnů od převzetí Předmětu financování, uložit originál technického
průkazu silničního motorového vozidla Předmětu financování (dále jen „TP“) v sídle Věřitele.
Dojde-li v průběhu trvání ÚS k jakékoliv změně, kterou je nutno vyznačit v TP nebo
k jakékoliv změně ve způsobu vyznačování údajů v TP či ke změně registru, je Klient povinen
zajistit provedení příslušné změny. Za tímto účelem Věřitel zapůjčí Klientovi TP po předložení
písemné žádosti (pokud se na žádost Klienta Věřitel s Klientem nedohodnou na jiné než
písemné formě), ve které Klient uvede, k provedení jaké změny žádá o zapůjčení TP. Po
provedení zápisu změny v TP je Klient povinen doručit do 5 dnů TP zpět Věřiteli, nejpozději
však do 20 dnů od jeho zapůjčení. Neuloží-li Klient TP u Věřitele ve stanovené lhůtě, nevrátíli Klient TP ve stanovené lhůtě nebo použije-li TP k účelu odlišnému od účelu zapůjčení, je
povinen uhradit Věřiteli v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč
a takové jednání se považuje za podstatné porušení ÚS. Veškeré poplatky spojené se
zápisem údajů či zápisem změn hradí Klient.
4.4 Jestliže se Klient dostane do prodlení s úhradou jakýchkoliv peněžitých závazků, které má na
základě nebo v souvislosti s ÚS vůči Věřiteli, trvajícím déle než 30 dnů, je Věřitel oprávněn (a
Klient s takovým postupem souhlasí), uveřejnit informaci o zániku smlouvy o výpůjčce a s tím
související povinnosti Klienta Předmět financování vrátit Věřiteli na svých internetových
stránkách. Vždy však platí, že Věřitel je oprávněn tuto informaci uveřejnit pouze tak, aby
nedošlo k zásahu do práv Klienta ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Z tohoto důvodu Klient a Věřitel sjednali, že tato informace bude na daných
internetových stránkách zveřejněna formou uvedení registračního čísla ÚS či čísla karoserie
(VIN) Předmětu financování.
4.5 Klient v ÚS zmocnil Věřitele k zajištění výmazu Klienta z registru silničních vozidel a TP
a k zápisu jiné osoby. Klient je za tímto účelem povinen umožnit Věřiteli provedení úkonů na
základě zmocnění a poskytnout Věřiteli veškerou součinnost, případně tyto úkony učinit sám
dle pokynu Věřitele, a to bez zbytečného odkladu. V případě porušení této povinnosti je
Klient povinen zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé
porušení.

4.6 Nebude-li dohodnuto jinak, je Klient vedle zákonné povinnosti uzavřít smlouvu o pojištění
odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla povinen neprodleně po
převzetí Předmětu financování sjednat havarijní pojištění Předmětu financování proti
obvyklým rizikům, zejména proti odcizení, krádeži vloupáním, poškození či zničení vozidla
v důsledku živelné události nebo vandalismu, a proti poškození či zničení vozidla nebo jeho
části, případně jeho výbavy, v důsledku havárie. Klient sjedná pojištění na své náklady a to
tak, aby spoluúčast pojištěného činila nejvýše 10 %. Klient se zavazuje zachovat pojištění až
do okamžiku úplného splacení úvěru.
4.7 Klient se zavazuje sjednat havarijní pojištění tak, aby územní rozsah pokrýval celé území
Evropy. Klient je povinen zajistit vinkulaci pojistného plnění z uzavřených pojistných smluv
(včetně jakýchkoliv později uzavřených pojistných smluv zajišťujících havarijní pojištění
Předmětu financování) ve prospěch Věřitele, a to v plném rozsahu. Klient je povinen do 30
dnů po uzavření ÚS nebo 30 dnů od uzavření jakékoliv pozdější pojistné smlouvy doručit
Věřiteli kopie pojistných smluv a potvrzení o vinkulaci příslušného pojistného plnění ve
prospěch Věřitele. Klient se zavazuje vinkulaci pojistného plnění z výše uvedených pojistných
smluv ve prospěch Věřitele nezrušit ani neomezit. Nesplní-li Klient jakoukoliv z povinností
uvedených v tomto odstavci, je Věřitel oprávněn odstoupit od ÚS. Nesplní-li Klient svou
povinnost sjednat, nezrušit či neomezit vinkulaci pojistného plnění uvedenou výše či tuto
Věřiteli nedodá, je Věřitel nad rámec svého oprávnění podle předchozí věty také oprávněn
nárokovat po Klientovi úhradu smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé
porušení.
4.8 Klient se zavazuje vždy písemně doporučeným dopisem (pokud se na žádost Klienta Věřitel
s Klientem nedohodnou na jiné než písemné formě) informovat Věřitele o každé pojistné
události týkající se Předmětu financování, a to neprodleně po jejím vzniku a doložit vznik
pojistné události potvrzením příslušné pojišťovny o registraci pojistné události. Nesplní-li
Klient některý ze závazků stanovených v předchozí větě řádně a včas, je povinen zaplatit
Věřiteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení závazku a Věřitel je
oprávněn oznámit vznik pojistné události na Předmětu financování příslušné pojišťovně sám,
k čemuž mu Klient udělil v ÚS plnou moc. Vznik pojistné události na Předmětu financování
v žádném případě nezbavuje Klienta povinností stanovených ÚS, zejména povinnosti hradit
řádně a včas Splátky. Vyplacené pojistné plnění je Věřitel oprávněn použít na úhradu
jakékoliv splatné pohledávky, kterou má vůči Klientovi dle svého uvážení a případný zůstatek
Věřitel vyplatí Klientovi.
4.9 Nesjedná-li Klient v souladu s čl. 4 odst. 4.6 ÚP pojištění odpovědnosti za škody způsobené
provozem motorového vozidla a havarijní pojištění Předmětu financování nebo se Klient
dostane do prodlení se placením pojistného, je Věřitel oprávněn ve vztahu k Předmětu
financování sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového
vozidla a havarijní pojištění, to vše v rozsahu a za podmínek, které Věřitel bude považovat za
nejvhodnější. V této souvislosti je však Klient povinen Věřiteli nahradit všechny náklady, které
Věřitel tímto postupem utrpěl (zejména veškeré pojistné), a dále je Klient povinen poskytnout
Věřiteli veškerou nutnou součinnost k tomu, aby Věřitel mohl své oprávnění dle tohoto bodu
zrealizovat (např. přistavit Předmět financování na místo určené příslušnou pojišťovnou).
5.
ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU PŘEVODEM PRÁVA A SMLOUVA O VÝPŮJČCE
5.1 Za účelem zajištění všech peněžitých závazků Klienta, které vznikly či vzniknou vůči Věřiteli
na základě či v souvislosti s ÚS uzavřel Věřitel s Klientem smlouvu o zajišťovacím převodu
vlastnického práva k Předmětu financování ve smyslu § 553 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění („ObčZ“) a smlouvu o výpůjčce ve smyslu § 659
ObčZ.
5.2 Věřitel a Klient se dohodli, že po dobu trvání zajišťovacího převodu vlastnického práva
nepřechází na Věřitele nebezpečí škody na Předmětu financování.
5.3 Po dobu výpůjčky Předmětu financování je Klient povinen:
(a) dodržovat povinnosti stanovené Klientovi v článku 4. ÚP.;
(b) chránit Předmět financování před poškozením, ztrátou nebo zničením;
(c) nést veškeré náklady na údržbu a opravy Předmětu financování;
(d) na žádost Věřitele mu umožnit provést kontrolu a přístup k Předmětu financování za účelem
zjištění plnění povinností dle tohoto bodu ÚP;
(e) neprodleně informovat o všech podstatných skutečnostech týkajících se vozidla (poškození,
ztráta, zničení apod.).
5.4 Věřitel a Klient se dohodli na následující rozvazovací podmínce smlouvy o výpůjčce.
Smlouva o výpůjčce zaniká v případě prodlení Klienta s úhradou jakýchkoliv peněžitých
závazků, které má na základě nebo v souvislosti s ÚS vůči Věřiteli (včetně případných
smluvních pokut, závazků z odstoupení od smlouvy atd.), trvajícím déle než 30dnů.
5.5 Věřitel a Klient se dohodli, že smlouva o výpůjčce dále zaniká:
(a) písemnou dohodou Věřitele a Klienta;
(b) odstoupením od smlouvy Věřitelem v případě porušení povinností sjednaných v čl. 5 odst.
5.3 Klientem;
(c) zánikem Předmětu financování;
(d) zánikem smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva v důsledku splnění veškerých
závazků Klienta z ÚS nebo v souvislosti s ní;
(e) předčasným zánikem ÚS jedním ze způsobů, uvedených v čl. 7 odst. 7.2 ÚP.
5.6 V případě zániku smlouvy o výpůjčce (mimo zániku dle čl. 5 odst. 5.5 písm. d) ÚP a zániku
v důsledku předčasného ukončení ÚS dle čl. 7 odst. 7.2 písm. g) ÚP je Klient povinen
(pokud se na žádost Klienta Věřitel s Klientem nedohodnou jinak) předat Předmět
financování Věřiteli ve lhůtě tří pracovních dnů od okamžiku zániku smlouvy o výpůjčce.
Spolu s Předmětem financování je Klient povinen předat Věřiteli veškeré doklady a
dokumenty, které se k Předmětu financování vztahují, a které dosud Věřiteli nepředal.
Pakliže Věřitel neurčí jiné místo či dobu předání, Klient provede předání Předmětu
financování v sídle Věřitele v jeho běžných provozních hodinách. V případě, že Klient v této
lhůtě Předmět financování Věřiteli nepředá, Klient a Věřitel se dohodli, že Věřitel je oprávněn
Předmět financování lokalizovat a převzít či odebrat jej i na jiném místě než je sídlo Věřitele,
a/nebo znemožnit další nakládání či užívání Předmětu financování. Klient výslovně
prohlašuje, že je s tímto postupem srozuměn, bere jej na vědomí, a pro případ svého
prodlení s předáním Předmětu financování za podmínek uvedených v tomto odstavci
s takovým oprávněním Věřitele souhlasí a dává mu k tomuto postupu svolení.
5.7 Klient a Věřitel se dohodli, že v případě postoupení pohledávky Věřitele vzniklé na základě
ÚS na třetí osobu, přecházejí na postupníka práva vyplývající Věřiteli ze zajištění závazků
zajišťovacím převodem práva společně s přechodem pohledávky jakožto práva s ní spojená.
5.8 V případě, že poklesne hodnota zajištění, které bylo poskytnuto za účelem zajištění splnění
závazků Klienta vůči Věřiteli z ÚS, je Věřitel oprávněn požadovat dodatečné zajištění až do
výše původní hodnoty zajištění a Klient má povinnost požadované zajištění poskytnout.
Neučiní-li tak Klient ve lhůtě poskytnuté Věřitelem, je povinen uhradit Věřiteli smluvní pokutu
ve výši 20.000,- Kč.
5.9 Klient a Věřitel sjednali, že v případě prodlení Klienta s úhradou jakýchkoliv peněžitých
závazků, které je Klient povinen zaplatit Věřiteli v souvislosti s předčasným ukončením ÚS
dle článku 7. ÚP, je Věřitel oprávněn uspokojit své pohledávky vůči Klientovi vzniklé na
základě nebo v souvislosti s ÚS z výtěžku zpeněžení Předmětu financování. Výslovně se
uvádí, že Věřitel není oprávněn uspokojit svou pohledávku za Klientem vzniklou na základě
nebo v souvislosti s ÚS tak, že by si ponechal Předmět financování ve vlastnictví či započetl
jeho hodnotu proti svým pohledávkám.
5.10 Klient a Věřitel se dohodli, že ke zpeněžení Předmětu financování může dojít pouze (i) ve
veřejné dražbě v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných
dražbách, nebo jiného předpisu, který tento zákon případně v budoucnosti nahradí nebo (ii)
prodejem prostřednictvím prodejce silničních vozidel za podmínek uvedených dále nebo (iii)
v internetové aukci. Stanovení způsobu zpeněžení Předmětu financování je výlučným
rozhodnutím Věřitele.
5.11 Klient a Věřitel se dohodli, že v případě prodeje Předmětu financování prostřednictvím
některého z prodejců silničních vozidel (dále jen „Autoprodejce“), Věřitel zmocní
Autoprodejce k tomu, aby svým jménem a na účet Věřitele Předmět financování za níže
uvedených podmínek zpeněžil, přičemž:
(a) hodnota Předmětu financování bude zjištěna prostřednictvím znaleckého odhadu soudního
znalce;
(b) Klient a Věřitel se dohodli, že takto stanovená hodnota Předmětu financování bude
představovat obvyklou cenu Předmětu financování a že Autoprodejce je oprávněn Předmět
financování nabídnout k prodeji nejméně za hodnotu stanovenou výše uvedeným znaleckým
odhadem;
(c) za účelem co nejširší možné inzerce prodeje Předmětu financování bude Autoprodejce
oprávněn nabídku uveřejnit ve svých marketingových a prodejních materiálech, jakožto i na
svých internetových stránkách. V této souvislosti bude Autoprodejce oprávněn požádat
i Věřitele, aby nabídku prodeje Předmětu financování uveřejnil na svých internetových
stránkách;
(d) v případě, že se nepodaří úspěšně realizovat prodej Předmětu financování některým ze
způsobů dle čl. 5 odst. 5.10 ÚP alespoň za cenu odpovídající hodnotě Předmětu financování
zjištěné znaleckým odhadem ani ve lhůtě 60 dnů od prvního dne nabídky, je Věřitel oprávněn
požádat soudního znalce, který stanovoval hodnotu Předmětu financování, aby jeho hodnotu
stanovil znovu v návaznosti na aktuální podmínky a okolnosti na trhu;
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Klient a Věřitel se dohodli, že nově stanovená hodnota Předmětu financování (bez ohledu na
to, zda je vyšší, stejná nebo nižší než hodnota stanovená v původním znaleckém odhadu)
bude představovat obvyklou cenu Předmětu financování a že Věřitel je oprávněn Předmět
financování nabídnout k prodeji některým ze způsobů dle čl. 5 odst. 5.10 ÚP nejméně za
hodnotu stanovenou výše uvedeným novým znaleckým odhadem;
pakliže se nepodaří úspěšně realizovat prodej Předmětu financování alespoň za cenu
odpovídající hodnotě Předmětu financování zjištěné v novém znaleckém odhadu ani ve lhůtě
90 dnů od prvního dne opětovné nabídky prodeje Předmětu financování, je Věřitel oprávněn
požádat soudního znalce, který stanovoval hodnotu Předmětu financování, aby jeho hodnotu
znovu stanovil v návaznosti na aktuální podmínky a okolnosti na trhu. Tento postup lze
opakovat až do úspěšného zpeněžení Předmětu financování.
Klient je s výše uvedeným způsobem zpeněžení Předmětu financování srozuměn, považuje
ho za naprosto transparentní a zaručující nejvyšší možný výnos zpeněžení Předmětu
financování a s jeho uplatněním plně souhlasí.
Věřitel je oprávněn z výtěžku zpeněžení uhradit veškeré své pohledávky, které mu vůči
Klientovi z ÚS či v souvislosti s ní vznikly, a dále veškeré náklady, které mu vznikly
v souvislosti s vymáháním pohledávek (včetně nákladů právního zastoupení a nákladů
případného soudního či arbitrážního řízení) a se zpeněžením Předmětu financování. Věřitel
z výtěžku zpeněžení uhradí výše uvedené pohledávky, resp. náklady v tomto pořadí:
náklady spojené se zpeněžováním Předmětu financování (např. odměna znalce, či
Autoprodejce)
náklady spojené s vymáháním pohledávek Věřitele za Klientem (např. náklady právního
zastoupení či arbitrážního řízení),
smluvní pokuty,
úroky z prodlení a jiné závazky Klienta sankční povahy,
úroky,
jistina úvěru.
Pokud výtěžek zpeněžení převyšuje výši pohledávky Věřitele z ÚS, vyplatí Věřitel zbývající
část výtěžku bez zbytečného odkladu Klientovi, v opačném případě je Klient povinen uhradit
neuspokojenou část pohledávky Věřitele vzniklé z ÚS Věřiteli, a to do 15 dnů ode dne
doručení oznámení Věřitele způsobem sjednaným v čl. 11 ÚP, ve kterém bude tato částka
vyčíslena.
Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností se Klient a Věřitel dohodli, že náklady
zpeněžení Předmětu financování a vymáhání pohledávek Věřitele z této ÚS ponese Klient.
Skutečnost, že Klient je v prodlení s úhradou svého splatného peněžitého závazku vzniklého
z ÚS po dobu trvající déle než 30 dnů a Věřitel dosud nepřistoupil ke zpeněžení Předmětu
financování způsobem podle čl. 5 odst. 5.10 a násl. ÚP, nebrání tomu, aby Věřitel úhradu
závazků vymáhal i jinými způsoby předvídanými zákonem nebo ÚS (zejména v soudním
nebo rozhodčím řízení).
Pokud Věřitel v důsledku prodlení Klienta již zahájil proces zpeněžení Předmětu financování
a Klient následně zaplatí veškeré dlužné částky vzniklé na základě či v souvislosti s ÚS,
jakožto i veškeré náklady vymáhání a procesu zpeněžení, je povinen Věřitele o této
skutečnosti neprodleně písemně informovat (pokud se na žádost Klienta Věřitel s Klientem
nedohodnou na jiné než písemné formě). Věřitel v takovém případě bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byly zcela splněny závazky Klienta, a toto
mu bylo oznámeno v souladu s předchozí větou, zastaví proces zpeněžení Předmětu
financování. Klient však bere na vědomí, že přes veškeré úsilí, které lze na Věřiteli
spravedlivě požadovat, nemůže Věřitel dříve než do 5 pracovních dnů z praktických důvodů
zajistit, aby nedošlo k prodeji Předmětu financování. Proto Klient tímto uděluje výslovné
zmocnění Věřiteli na dobu 5 pracovních dnů ode dne, kdy byly splněny závazky Klienta a toto
bylo Věřiteli řádně oznámeno, aby prodej Předmětu financování dokončil výše popsaným
způsobem jménem Klienta a na jeho účet s tím, že Věřitel je povinen celý výtěžek takového
prodeje (po odečtení nákladů) bez zbytečného prodlení převést Klientovi. Klient výslovně
prohlašuje, že bere na vědomí a akceptuje toto riziko spojené s opožděným zaplacením
závazků v průběhu realizace zpeněžení Předmětu financování.

6.
SPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ
6.1 V případě, že Věřitel převzal Předmět financování a byl zahájen proces zpeněžení dle čl.5
odst. 5.10 ÚP, ale Věřitel dosud nepřevedl vlastnické právo k Předmětu financování na třetí
osobu, a Klient splnil veškeré své závazky vzniklé na základě ÚS nebo v souvislosti s ní
(tedy došlo ke splnění rozvazovací podmínky ve vztahu k zajišťovacímu převodu
vlastnického práva k Předmětu financování), je Klient oprávněn převzít od Věřitele Předmět
financování včetně veškerých souvisejících dokladů a dokumentů, a to v místě a čase
vzájemně dohodnutém mezi Věřitelem a Klientem. Věřitel je povinen Klientovi Předmět
financování včetně veškerých souvisejících dokladů a dokumentů předat.
6.2 Pokud je Věřitel zapsán jako vlastník Předmětu financování v registru silničních vozidel
a/nebo TP, je povinen bez zbytečného odkladu po předání Předmětu financování Klientovi
podle předchozího odstavce vyznačit změnu vlastníka Předmětu financování v registru
silničních vozidel a/nebo TP, k čemuž je mu Klient povinen poskytnout potřebnou součinnost.
7.
UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
7.1 Smluvní vztah založený ÚS zaniká splacením celého poskytnutého úvěru a zaplacením
sjednaných úroků a ostatních pohledávek Věřitele vzniklých na základě ÚS nebo
v souvislosti s ní (zejména úroky z prodlení, smluvní pokuty, pojistné atd.).
7.2 Smluvní vztah založený ÚS dále předčasně zaniká:
(a) odstoupením od ÚS ze strany Věřitele;
(b) zánikem Klienta (právnické osoby) bez právního nástupce;
(c) smrtí Klienta (fyzické osoby), nedohodne-li se Věřitel s dědici jinak;
(d) dohodou smluvních stran na základě žádosti Klienta, který není spotřebitelem;
(e) předčasným ukončením ÚS dle čl. 3 odst. 3.11 ÚP
(f) odstoupením od ÚS ze strany Klienta dle ustanovení § 11 zákona č. 145/2010 Sb., o
spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů.
(g) odstoupením Klienta od kupní smlouvy na Předmět financování dle ustanovení § 14 zákona
č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů.
7.3 Věřitel je oprávněn odstoupit od ÚS vedle důvodů stanovených platnými právními předpisy či
sjednaných pro odstoupení v jiných ustanoveních ÚP dále v těchto případech:
(a) Klient je v prodlení s úhradou Splátky či jiného peněžitého závazku vůči Věřiteli z ÚS po dobu
delší než 30 dní;
(b) Klient použije prostředky z úvěru k jinému účelu než je uvedený v čl.2 odst. 2.1 ÚP;
(c) dojde k zániku kupní smlouvy na Předmět financování uzavřené mezi Klientem, který není
spotřebitelem a prodejcem Předmětu financování a Klientovi vznikne povinnost vrátit
Předmět financování prodejci nebo jestliže je tato kupní smlouva neplatná; V případě, že
Klient v důsledku zániku kupní smlouvy či její neplatnosti vrátí Předmět financování prodejci,
prodejce poukáže část kupní ceny, která byla hrazena z úvěru Věřiteli, který je oprávněn
použít této částky k úhradě jakékoliv pohledávky vůči Klientovi;
(d) Věřitel zjistí po uzavření ÚS, že Předmět financování byl již v okamžiku uzavření kupní
smlouvy zatížen právem třetí osoby, o čemž jej Klient neinformoval;
(e) Klient po uzavření ÚS porušil závazek z jiné smlouvy uzavřené s Věřitelem takovým
způsobem, že toto porušení zakládá Věřiteli oprávnění od této jiné smlouvy odstoupit nebo již
od smlouvy odstoupil;
(f) bylo zahájeno exekuční,insolvenční nebo vykonávací řízení na majetek Klienta;
(g) na straně Klienta došlo ke vzniku skutečností odůvodňujících pochybnosti o dalším plnění
závazků Klienta, zejména změna vlastnické struktury Klienta (právnické osoby) nebo výrazné
zhoršení hospodářské situace Klienta;
(h) dojde-li k odcizení Předmětu financování nebo jeho trvalému vyřazení z provozu;
(i) dojde-li k porušení povinností týkajících se neoprávněného zatížení či dispozice
s Předmětem financování ze strany Klienta dle čl. 4 odst. 4.2 ÚP.
Věřitel a Klient se dohodli, že v případech ukončení ÚS dle čl. 7 odst. 7.3 písm. a) - i) tohoto
článku ÚP, je Věřitel oprávněn ukončit veškeré smluvní vztahy, k jejichž uzavření mezi
Věřitelem a Klientem došlo.
Nastanou-li skutečnosti, uvedené pod písm. a) – i) tohoto odstavce, stává se celý úvěr
automaticky splatný, a Klient je povinen zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši ušlého úroku.
7.4 Odstoupení od ÚS je vůči Klientovi účinné ke dni, který je stanoven v oznámení o odstoupení
od ÚS zaslaném Klientovi. Neobsahuje-li toto oznámení stanovení data, ke kterému Věřitel
projevil vůli od ÚS odstoupit, je odstoupení účinné ke dni, kdy bylo odstoupení od ÚS
doručeno Klientovi způsobem sjednaným v čl. 11 ÚP. ÚS zaniká k okamžiku účinnosti
odstoupení. Věřitel je oprávněn zaslat Klientovi odstoupení od ÚS, ve kterém stanoví lhůtu
pro úhradu svých pohledávek za Klientem. Pokud Klient v této stanovené lhůtě své závazky
v plné výši neuhradí, nabývá odstoupení od ÚS účinnosti, a to dnem v odstoupení
stanoveným. V případě, že Klient souhlasí se zpětvzetím odstoupení, je Klient povinen
uhradit veškeré náklady, které v souvislosti s tím Věřiteli vznikly.
7.5 Odstoupí-li Věřitel od ÚS v důsledku porušení povinnosti Klienta, je Klient povinen zaplatit
Věřiteli částku sestávající zejména z:
(a) částky odpovídající nesplacené jistině úvěru;
(b) smluvní pokuty ve výši ušlého úroku;
(c) neuhrazených pohledávek Věřitele za Klientem (zejména dlužné splátky, úroky z prodlení,
poplatky, pojistné, jiné sankce),
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a to vše do 30 dnů ode dne zániku ÚS.
7.6 Odstoupí-li Věřitel od ÚS z jiného důvodu než je uveden v čl. 7 odst. 7.5 ÚP nebo zanikne-li
ÚS z důvodu uvedeného v čl.7 odst. 7.2 písm. b) a c), je Klient či jeho právní nástupce
povinen zaplatit Věřiteli, není-li ÚP stanoveno jinak, částku sestávající zejména z:
(a) částky odpovídající nesplacené jistině úvěru;
(b) neuhrazených pohledávek Věřitele za Klientem (zejména dlužné splátky, úroky z prodlení,
poplatky, pojistné, jiné sankce);
(c) poplatku za předčasné ukončení ÚS ve výši 7% z částky odpovídající nesplacené jistině
úvěru do 12-ti měsíců od uzavření ÚS resp. 5% po 12-ti měsících od uzavření ÚS,
a to vše do 30 dnů ode dne zániku ÚS.
7.7 Dojde-li k předčasnému ukončení ÚS z důvodu uvedeného v čl. 7 odst. 7.2 písm. d), je Klient
povinen uhradit částku sestávající zejména z:
(a) částky odpovídající nesplacené jistině úvěru;
(b) administrativního poplatku za předčasné ukončení ve výši dle Sazebníku;
(c) neuhrazených pohledávek Věřitele za Klientem (zejména dlužné splátky, úroky z prodlení,
poplatky, pojistné, jiné sankce),
a to vše do 30 dnů ode dne zániku ÚS.
7.8 Klient je oprávněn od ÚS písemně odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne
jejího uzavření (čl. 7 odst. 7.2 písm. f) ÚP). Lhůta pro odstoupení je zachována, odešle-li
Klient odstoupení Věřiteli nejpozději v poslední den lhůty. V takovém případě je Klient
povinen zaplatit Věřiteli:
(a) částku odpovídající nesplacené jistině úvěru;
(b) sjednaný úrok za období ode dne čerpání úvěru do dne jeho úplného zaplacení, přičemž
částka úroku splatná za den je uvedena v ÚS,
a to vše do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení.
V případě, že Klient nezaplatí Věřiteli jistinu ve lhůtě 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, je
povinen Věřiteli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
7.9 Klienta od kupní smlouvy na Předmět financování ÚS zaniká (čl. 7 odst. 7.2 písm. g) ÚP).
Klient je povinen o odstoupení od kupní smlouvy Věřitele neprodleně písemně informovat.
V takovém případě je Klient povinen zaplatit Věřiteli:
(a) částku odpovídající nesplacené jistině úvěru;
(b) sjednaný úrok za období ode dne čerpání úvěru do dne jeho úplného zaplacení, přičemž
částka úroku splatná za den je uvedena v ÚS,
a to vše do 30 dnů ode dne zániku ÚS. Za účelem vrácení nesplacené jistiny úvěru Věřiteli
udělil Klient pokyn prodejci, s nímž uzavřel kupní smlouvu na Předmět financování, aby mu
kupní cenu vrátil tak, že ji zašle na účet Věřitele na úhradu nesplacené jistiny úvěru, s čímž
Věřitel souhlasí. Povinnost Klienta vrátit nesplacenou jistinu úvěru ve stanovené lhůtě tímto
ujednáním není dotčena.
V případě, že Klient Věřitele neinformuje ve stanovené lhůtě, že odstoupil od kupní smlouvy
na Předmět financování, je povinen Věřiteli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši
10.000,- Kč. Pokud soudem přiznané či prodávajícím uznané právo na vrácení kupní ceny
nebude ze strany prodávajícího dobrovolně uspokojeno, ručí za uspokojení tohoto práva
Věřitel.
7.10 Ve všech případech předčasného ukončení ÚS je Klient povinen uhradit Věřiteli náklady,
které byly Věřitelem vynaloženy v souvislosti s předčasným ukončením ÚS (není-li v těchto
ÚP sjednáno jinak), výlohy spojené s vymáháním pohledávky Věřitele vůči Klientovi (včetně
nákladů právního zastoupení) a případné náklady zpeněžení Předmětu financování (včetně
provize Autoprodejce a nákladů na ocenění Předmětu financování), byl-li Věřitelem Předmět
financování zpeněžen. Klient je povinen uhradit Věřiteli i náklady na činnost zmocněnce,
pokud Věřitel k vymáhání své pohledávky vůči Klientovi zmocní třetí osobu.
7.11 Bylo-li Věřiteli v důsledku vzniku pojistné události týkající se Předmětu financování vyplaceno
pojistné plnění z důvodu vinkulace pojistného plnění ve prospěch Věřitele a Věřitel toto
pojistné plnění nevyplatil Klientovi, smluvní strany sjednaly, že pohledávky Věřitele vůči
Klientovi vzniklé na základě či v souvislosti s ÚS se na základě této dohody započítávají vůči
pohledávce Klienta za Věřitelem z titulu vydání takto vinkulovaného pojistného plnění.
V rozsahu, v jakém tato pohledávka Klienta za Věřitelem převyšuje pohledávky Věřitele vůči
Klientovi vzniklé na základě či v souvislosti s ÚS, je Věřitel povinen přijaté pojistné plnění
Klientovi vydat. Bylo-li Věřiteli v důsledku vzniku pojistné události týkající se Předmětu
financování vyplaceno pojistné plnění z jiného důvodu než vinkulace pojistného plnění
Klienta ve prospěch Věřitele (např. z důvodu, že Věřitel sám sjednal pojištění Předmětu
financování, či z důvodu, že Klient, jakožto pojistník, sjedná pojištění Předmětu financování
ve prospěch Věřitele jakožto pojištěného) je Věřitel oprávněn takto přijaté pojistné plnění na
základě svého uvážení použít (a) způsobem, který bude směřovat k opravě Předmětu
financování, jestliže tento byl v důsledku pojistné události poškozen a jeho oprava je dle
názoru Věřitele rozumná, nebo (b) obdobným způsobem, který je stanoven v odst. 5.15
těchto ÚP pro naložení s výtěžkem zpeněžení Předmětu financování, jestliže Věřitel usoudí,
že vynaložení peněžních prostředků na opravu Předmětu financování není rozumné či
možné. Věřitel se zavazuje Klienta o způsobu naložení s přijatým pojistným plněním
vyrozumět.
7.12 K pohledávce Věřitele za Klientem, vzniklé v důsledku předčasného ukončení ÚS, je Věřitel
oprávněn připočítat náklady dle čl. 7 odst. 7.10 ÚP. Takto vypočtená pohledávka bude
ponížena o částku odpovídající vyplacenému pojistnému plnění, bude-li pojistné plnění
Věřiteli poukázáno, a výtěžek zpeněžení Předmětu financování. Celková výše pohledávky
Věřitele vzniklé v důsledku předčasného ukončení ÚS bude Věřitelem vyčíslena ve
vyúčtování, které bude zasláno Klientovi způsobem sjednaným v čl. 11 ÚP. Klient je povinen
zaplatit částku stanovenou ve vyúčtování do 15 dní ode dne jeho doručení. V případě, že
výtěžek zpeněžení (resp. přijaté pojistné plnění) přesáhne výši pohledávek Věřitele za
Klientem, vyplatí Věřitel rozdíl Klientovi bez zbytečného odkladu, a to na účet Klienta
uvedený v ÚS.
7.13 Ukončení ÚS nemá vliv na platnost smluvních ujednání a jiných právních úkonů zajišťujících
peněžité závazky Klienta z ÚS (není-li uvedeno v ÚP jinak), které nadále zajišťují pohledávky
Věřitele vzniklé v souvislosti s ÚS nebo vzniklé v důsledku ukončení ÚS. Ukončení ÚS
zejména nemá vliv na ujednání o zajištění prostřednictvím zajišťovacího převodu
vlastnického práva ve smyslu ÚS. Tato ujednání ÚS zůstávají v platnosti a účinnosti i po
ukončení ÚS do doby úplného splnění závazků Klienta vůči Věřiteli vzniklých na základě či
v souvislosti s ÚS. Odstoupení Věřitele od ÚS se dále nedotýká zejména nároku na
zaplacení smluvních pokut dle ÚS, ochrany osobních údajů dle čl. 8 ÚP, rozhodčí doložky
sjednané k ÚS samostatně, měnové doložky dle čl. 10 ÚP, ustanovení o doručování dle čl.
11 ÚP a závěrečných ustanovení dle čl. 12 ÚP.
8.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTA
8.1 Ustanovení tohoto článku se vztahuje na Klienty, kteří jsou fyzickými osobami.
8.2 Klient podpisem ÚS výslovně souhlasí s tím, že jeho osobní údaje včetně rodného čísla,
které sdělí Věřiteli v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením ÚS, a které jsou obsahem
ÚS, ÚP a všech dokladů s nimi souvisejících, nebo které byly Věřitelem oprávněně získány
od třetích osob v souvislosti s uzavřením, trváním a ukončením ÚS mohou být Věřitelem
zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění, a zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění.
8.3 Klient souhlasí s tím, že poskytne Věřiteli kopii svého občanského průkazu, jiného osobního
či dalšího dokumentu, dále souhlasí s tím, aby Věřitel tuto kopii uchovával po dobu 10 let od
uzavření ÚS, nejméně však po dobu trvání ÚS, a dále po dobu dalších 10 let od ukončení
ÚS.
8.4 Výslovně tímto Klient dává souhlas k tomu, aby jeho osobní údaje, Věřitelem získané dle
předchozího odstavce, byly Věřitelem zpracovávány za účelem jednání ve věci uzavření ÚS,
za účelem získání informací o Klientově bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, které
jsou nutné pro posouzení jeho žádosti o poskytnutí finanční služby a dále za účelem plnění
práv a povinností z ÚS a smluv souvisejících. Klient souhlasí s tím, aby jim poskytnuté
osobní údaje byly zpracovávány v informačním systému Věřitele, shromažďovány
a zpracovávány za účelem a v rozsahu nutném ke zpracovávání a zasílání nabídky produktů
a služeb Věřitele, včetně údajů o výši úvěru a o splácení závazků, po dobu nezbytnou pro
ochranu práv Věřitele tj. po dobu 5 let ode dne zániku ÚS nebo ode dne splacení všech
závazků Klienta vůči Věřiteli (dle ÚS), a to od té skutečnosti, která nastane později.
8.5 Klient souhlasí s tím, že Věřitel v době od udělení tohoto souhlasu do ukončení ÚS
shromáždí a zpracuje údaje o plnění závazků Klienta z ÚS, popř. smluv souvisejících s ÚS,
a že tyto údaje podle svého uvážení poskytne třetím osobám, které v rámci obecně
závazných právních předpisů pro ocenění a kontrolu rizik v soukromoprávních vztazích
zpracovávají osobní údaje, a které je poskytují dalším osobám, neboť je společným zájmem
Klienta a Věřitele učinit veškerá opatření, aby finanční a ekonomická situace Věřitele nebyla
ohrožována subjekty, které své závazky z ÚS, popř. smluv souvisejících neplní, a proto
Klient:
(a) tímto výslovně uděluje souhlas k tomu, aby Věřitel uskutečnil dotazy na úvěrové registry
a zhodnotil bonitu Klienta, popřípadě ověřil správnost Klientem poskytnutých údajů, a aby
úvěrový registr tento dotaz zaznamenal a dále zpracovával, zejména aby údaje poskytnuté
Věřitelem o Klientovi uschovával po určitou dobu a poskytl je dalším subjektům pro účely
hodnocení bonity Klienta. Dotaz může obsahovat údaje identifikující Klienta a údaje
o produktu žádaném Klientem či nabízeném Věřitelem;
(b) souhlasí s tím, aby Věřitel po dobu trvání závazků Klienta vztahujících se k ÚS, popř.
smlouvám souvisejícím zpracovával:
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(i)

údaje o plnění závazků Klienta a poskytoval je úvěrovému registru spolu s údaji
identifikujícími Klienta a údaji o produktu, kterého se závazky týkají, a aby úvěrový registr
všechny tyto údaje zaznamenal a dále zpracovával, zejména je uchovával po jím stanovenou
dobu a poskytoval je dalším subjektům pro účely hodnocení bonity Klienta;
(ii) případný údaj o tom, že Klient odvolal svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
a poskytl jej úvěrovému registru spolu s údaji identifikujícími Klienta a aby úvěrový registr
tento údaj zaznamenal a dále zpracovával, zejména jej uchovával po jím stanovenou dobu
a poskytoval jej dalším subjektům pro účely hodnocení bonity Klienta;
(iii) údaje o plnění závazků Klienta a poskytoval je třetí osobě nebo osobám zabývajícím se
vymáháním či správou pohledávek spolu s údaji identifikujícími Klienta a údaji o produktu,
kterého se závazky týkají, a aby tyto osoby všechny tyto údaje zaznamenaly a dále
zpracovávaly za účelem vymáhání či správy pohledávek a poskytovaly je úvěrovému
registru, který by je dále zaznamenal a zpracovával, zejména je uchovával po jím
stanovenou dobu a poskytoval je dalším subjektům pro účely hodnocení bonity Klienta;
(c) souhlasí s tím, aby Věřitel po dobu trvání závazků vztahujících se k ÚS či smluv souvisejících
i po jejich zániku zpracovával osobní údaje vztahující se k uzavření ÚS či související smlouvy
či jejímu plnění pro účely správy (administrativy), činění úvěrových a obdobných rozhodnutí
a nabídky dalších produktů.
8.6 Klient souhlasí s tím, že Věřitel uchová jeho osobní údaje shromážděné a zpracované před
uzavřením, při naplnění ÚS i po jejím ukončení nebo při neschválení úvěru, a že jich využije
pro nabídku dalších produktů a služeb Věřitele.
8.7 Klient souhlasí s tím, že ve stejném rozsahu a po stejné období je Věřitel oprávněn osobní
údaje poskytnout subjektům, které jsou s Věřitelem v podnikatelském seskupení ve smyslu
§ 66a ObchZ nebo v postavení osoby personálně či majetkově spojené s Věřitelem, a to
konkrétně tomuto subjektu skupiny Crédit Agricole S.A., 91-93 bd Pasteur – 75015 Paris,
France (k datu udělení souhlasu):
CA CONSUMER FINANCE S.A., IČ: 542097522 R.C.S., Paris B 542 097 522, se sídlem
Paříž, 128/130 BD Raspail, PSČ 75006, Francouzská republika
V případě, že by mělo dojít k rozšíření počtu společností skupiny Crédit Agricole, kterým
Společnost bude mít v úmyslu poskytovat osobní údaje Klienta dle těchto ÚP, Klient souhlasí
s tím, aby ho Věřitel o této skutečnosti informoval žádostí, aby s poskytnutím údajů
uvedených v tomto souhlasu a ve smyslu tohoto souhlasu tomuto novému subjektu vyslovil
případný nesouhlas (dále jen „Oznámení“). Oznámení bude Klientovi sděleno
prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, které k tomuto účelu Klient Věřiteli
sdělí, nebo inzerátem v celostátně distribuovaných denících. Klient bere na vědomí, že
aktuální přehled všech společností skupiny Crédit Agricole, kterým bude Věřitel oprávněn
poskytnout osobní údaje Klienta dle těchto ÚP, bude též k dispozici na internetových
stránkách Věřitele (www.credium.cz) a že se sním může seznámit na všech pobočkách
Věřitele. Klient souhlasí se shora uvedeným oznamováním rozšíření počtu společností
skupiny Crédit Agricole, kterým budou poskytovány osobní údaje Klienta dle těchto ÚP,
a považuje tento způsob oznamování formou oznámení za dostačující. Dále Klient souhlasí
s tím, že pokud ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení nebo zveřejnění Oznámení nevyjádří
Společnosti svůj nesouhlas, jeho údaje ve smyslu tohoto souhlasu mohou být tomuto
novému subjektu poskytnuty. Klient souhlasí s tím, že ve stejném rozsahu a po stejné období
je Věřitel oprávněn osobní údaje poskytnout pro marketingové účely společnosti Jaguar Land
Rover Austria GmbH, Fürbergstraße 51, A-5020 Salzburg, Firmenbuchnummer: FN 84604v,
a to pouze v případech, kdy Předmětem financování je vozidlo tov.značky Jaguar, Land
Rover a/nebo Range Rover.
8.8 Klient potvrzuje, že byl poučen o tom, že má právo na přístup ke svým osobním údajům
a právo na jejich opravu ve smyslu ustanovení § 11 a § 12 zákona č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů Klientem je dobrovolné. Zjistí-li Klient, že
Věřitel, případně jiný subjekt, kterému byly jeho osobní údaje zpřístupněny, porušil některou
z povinností stanovenou mu zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, má právo
se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.
Klient potvrzuje, že byl Věřitelem poučen o svých nárocích vůči porušiteli dle § 21 zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
8.9 V souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením Smluv Klient souhlasí s tím, aby Věřitel za
níže uvedeným účelem shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje Klienta, včetně
rodného čísla, a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v informačním
Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských
informací (dále jen "Informační memorandum").
Účelem zpracování osobních údajů Klienta na základě tohoto souhlasu je:
a) jednání ve věci uzavření Smluv
b) vytvoření souboru informací v rámci nebankovního registru klientských informací (dále jen
"NRKI") vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Klienta,
c) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI o bonitě, důvěryhodnosti
a platební morálce Klienta a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity,
důvěryhodnosti a platební morálky Klienta ze strany oprávněných uživatelů NRKI a
d) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a Bankovního registru
klientských informací (dále jen "BRKI") o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Klienta
a umožnění (a to i opakovaného) posouzení bonity, důvěryhodnosti a platební morálky
Klienta ze strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI.
Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a způsob,
rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI jsou
uvedeny v Informačním memorandu.
Tento souhlas Klient uděluje na dobu trvání Smluv a na dobu dalších 4 let od splnění
veškerých finančních závazků z uzavřených Smluv, pokud tyto závazky zaniknou splněním
nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp.od zániku Smluv, pokud finanční závazky
z těchto smluv zaniknou jinak.
Před podpisem tohoto souhlasu byl Klient informován o svém právu přístupu ke svým
osobním údajům a o dalších právech plynoucích z obecně závazných předpisů upravujících
ochranu osobních údajů s tím, že současně měl možnost seznámit se s Informačním
memorandem, které obsahuje i poučení o právech Klienta v souvislosti se zpracováním
osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů NRKI a/nebo
BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. Před podpisem tohoto
souhlasu byl Klient rovněž informován, že aktuální znění Informačního memoranda je možné
kdykoliv získat na internetových stránkách www.llcb.cz nebo v sídle společnosti Credium,
a.s. nebo na internetových stránkách www.credium.cz.
8.10 V souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením Smluv Klient souhlasí s tím, aby Věřitel
získal informace o bonitě Klienta (zahrnující zejména informaci o povaze a rozsahu
případného porušení dřívějších závazků), platební morálce a důvěryhodnosti, z negativní
databáze sdružení SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČ: 69346925
(www.solus.cz).
V souvislosti s uzavřením Smluv Klient výslovně souhlasí a současně zmocňuje Věřitele
k tomu, aby Klientem poskytnuté osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození,
rodné číslo, adresa a informace o platební kázni a informace o rozsahu a povaze případného
porušení smluvní povinnosti ze strany Klienta, jehož následkem je existence peněžní
pohledávky ve výši dvou splátek nebo existence jakékoliv peněžní pohledávky Věřitele déle
jak 30 dnů po splatnosti, včetně rodného čísla, zpracovávala za účelem informování
o porušení smluvní povinnosti Klientem včetně rozsahu a povahy tohoto porušení, následné
platební morálce Klienta a za účelem ochrany práv Věřitele a ostatních členů sdružení
SOLUS předávala za výše uvedenými účely k dalšímu zpracování sdružení SOLUS,
případně jeho právnímu nástupci. Klient souhlasí s tím, aby sdružení SOLUS při zpracování
jeho osobních údajů využilo služeb zpracovatelů. Klient souhlasí s tím, že takto
zpracovávané osobní údaje včetně rodného čísla sdružení SOLUS zpřístupní přímo či
prostřednictvím zpracovatele svým členům, a to výlučně za výše uvedenými účely. Tento
souhlas je poskytován od data jeho udělení na dobu trvání Smluv a dále po dobu 4 let po
datu úhrady posledního finančního závazku vůči Věřiteli. Poskytnutí osobních údajů Klientem
je dobrovolné. Klient má možnost souhlas kdykoliv odvolat, ale pouze po úhradě veškerých
svých závazků vůči Věřiteli. Aktuální seznam členů sdružení SOLUS je uveden na stránkách
www.solus.cz a je k dispozici v sídle společnosti či na telefonické vyžádání. Klient potvrzuje,
že byl poučen o právu k přístupu ke svým osobním údajům ve smyslu § 11 a § 12 zákona o
ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
8.11 Splatnost celého úvěru nastává automaticky v případě, kdy Klient odvolá svůj souhlas se
zpracováním a používáním jeho osobních údajů, přičemž v takovém případě je Věřitel
oprávněn osobní údaje Klienta zpracovávat a používat pouze v nezbytné míře až do doby,
kdy Klient uhradí veškeré závazky vůči Věřiteli. V takovém případě je Věřitel rovněž
oprávněn od ÚS odstoupit nebo sjednaný úvěr neposkytnout.
8.12 Předčasná splatnost úvěru z důvodu odvolání souhlasu Klienta se zpracováním a použitím
osobních údajů nemá vliv na trvání ÚS až do okamžiku jejího zániku způsobem stanoveným
v ÚS nebo v právních předpisech.
8.13 Klient dále podpisem ÚS uděluje souhlas k tomu, aby Věřitel zmocnil k pořízení fotokopií
osobních dokladů dle čl. 8 odst. 8.3 ÚP třetí osobu, a to zejména prodejce Předmětu
financování.
8.14 Klient souhlasí s tím, že jakýkoli jeho telefonický rozhovor s Věřitelem, může být nahráván.
Věřitel bude nahraný záznam telefonického rozhovoru uchovávat po dobu platnosti ÚS s tím,
že po uplynutí této doby bude možno záznam využít pouze za účelem ochrany práv Věřitele
jako správce v něm obsažených osobních údajů klienta (včetně rodného čísla), a to zejména
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jako důkazní prostředek v soudním, správní, rozhodčím či jiném řízení, jehož je Věřitel nebo
Klient účastníkem. Klient souhlasí s tím, že jeho osobní údaje (včetně rodného čísla), které
sdělí Věřiteli a které jsou obsaženy v telefonickém záznamu, budou v jeho rámci Věřitelem
drženy po dobu a za účelem uchovávání záznamu.
8.15 Klient souhlasí s tím, aby Věřitel sděloval jím poskytnuté osobní údaje včetně rodného čísla
i jiným subjektům, s nimiž spolupracuje při realizaci předmětu ÚS, při vymáhání plnění z ÚS
nebo při realizace předmětu podnikání Věřitele (zejména advokáti, účetní a daňoví poradci,
auditoři, společnosti zajištující zasílání zásilek apod.) za účelem realizace předmětu ÚS,
vymáhání plnění z ÚS nebo realizace předmětu podnikání Věřitele do doby splacení všech
závazků Klienta vůči Věřiteli.
8.16 V případě, že Klient poskytne Věřiteli jeho elektronický kontakt, uděluje Věřiteli souhlas s tím,
aby Věřitel jeho elektronický kontakt využíval taktéž k šíření obchodních sdělení
a poskytování služeb.

9.
ROZHODČÍ DOLOŽKA
9.1 Smluvní strany sjednávají způsob rozhodování sporů vzniklých z ÚS v samostatné rozhodčí
doložce k ÚS.

10. MĚNOVÁ DOLOŽKA
10.1 V případě, že ke dni splatnosti jakéhokoliv peněžitého závazku Klienta vůči Věřiteli bude
zákonná měna České republiky (Kč) nahrazena jednotnou měnou Evropské unie (EUR), je
Věřitel oprávněn provést přepočet pohledávky z Kč na EUR, a to dle oficiálního kurzu pro
přepočet Kč na EUR platného ke dni splatnosti příslušné pohledávky s tím, že příslušná
částka bude Klientem uhrazena v EUR.
11. DORUČOVÁNÍ A VZÁJEMNÝ STYK
11.1 Klient podpisem ÚS potvrzuje, že se zdržuje na adrese svého trvalého pobytu, případně na
adrese uvedené jako kontaktní adresa/místa podnikání/sídla, a dává Věřiteli výslovný pokyn
doručovat mu písemnosti na jím uvedenou kontaktní adresu a pokud ji neuvedl, na adresu
jeho trvalého pobytu/místa podnikání/sídla. Klient je povinen neprodleně písemně oznámit
Věřiteli změnu svého jména, trvalého pobytu/místa podnikání/sídla či kontaktní adresy.
V případě neoznámení takových změn se považuje za platnou kontaktní adresu adresa
uvedená v ÚS, případně posledně písemně nahlášená změna adresy.
11.2 Pro doručování zásilek Klientovi se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu
o doručování písemností fyzickým osobám.
11.3 Klient se zavazuje na všech písemnostech adresovaných Věřiteli uvádět číslo ÚS.
11.4 Za právně relevantní jednání Věřitele s Klientem Klienta s Věřitelem je považován telefonický
vzájemný styk, jestliže se Klient prokáže předem dohodnutým způsobem a na straně Věřitele
nevzniknou pochybnosti o jeho identifikaci. Dále za právně relevantní jednání Věřitele
s Klientem se považuje obvyklý vzájemný písemný styk. V případě vzniku jakýchkoliv
pochybností při telefonickém vzájemném styku je Věřitel oprávněn kdykoliv ukončit
komunikaci s volajícím, tj. Klientem anebo třetí osobou.
Uzavřením ÚS, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky, si Klient a Věřitel výslovně
sjednávají možnost Klienta jednat s Věřitelem jinak než písemnou formou, a to za
předpokladu prokázání se předepsanými identifikačními údaji (zejména jméno, příjmení,
rodné číslo Klienta, číslo ÚS, případně i heslo pro komunikaci).
Telefonickou komunikaci s Klientem zajišťuje Věřitel prostřednictvím klientské linky nebo
pomocí hlasového informačního systému. Aktuální telefonické spojení oznámí Věřitel
Klientovi vhodným způsobem.
V telefonickém vzájemném styku je Klient povinen prokazovat se předepsanými
identifikačními údaji. Telefonický pokyn považuje Věřitel jen tehdy za závazný, pokud jsou
Klientem sděleny všechny náležitosti potřebné pro uskutečnění požadovaného pokynu.
Věřitel nezkoumá oprávněnost volajícího. Klient je zodpovědný za veškeré požadavky
provedené i ze strany třetí osoby, pokud se tato osoba prokáže správnými identifikačními
údaji Klienta. V případě, že se Klient nemůže prokázat standardními identifikačními údaji
(např. z důvodu zapomenutí hesla, významného údaje apod.), Věřitel může provést náhradní
identifikaci Klienta dle statistických dat, evidovaných o Klientovi Věřitelem.
Věřitel je oprávněn, je-li to nutné, při komunikaci s Klientem využít všech dostupných
způsobů komunikace (např. fax, e-mail, SMS zprávu či jiný alternativní způsob komunikace).

Věřitel je oprávněn v odůvodněných případech komunikovat i s jinou osobou než s Klientem
(např. při vymáhání pohledávky za Klientem).
11.5 Pokud Klient nesplní povinnost informovat Věřitele o všech skutečnostech uvedených v části
8 ÚS po celou dobu trvání smlouvy, případně poskytne neúplné nebo nepravdivé informace,
a Věřiteli z tohoto důvodu bude správcem daně dodatečně vyměřena DPH na výstupu nebo
zamítnut nárok na odpočet DPH na vstupu a související poplatky a sankce podle zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, je Klient povinen
uhradit Věřiteli tento nedoplatek na dani a související sankce vztahující se k předmětnému
plnění. Uvedeným ustanovením nedochází k přenesení daňové povinnosti z Věřitele na
Klienta.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1 Věřitel je oprávněn provést zápočet jakýchkoliv vzájemných pohledávek Věřitele a Klienta,
splatných i nesplatných, a to i pokud vyplývají z různých právních vztahů.
12.2 Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Věřitele postoupit jakoukoliv
svou pohledávku vzniklou na základě ÚS anebo smluv zajišťujících splácení závazků Klienta
vůči Věřiteli na třetí osoby nebo takové pohledávky započíst vůči závazkům, které má vůči
Věřiteli. Věřitel je oprávněn pohledávky z ÚS a zajišťujících smluv postoupit třetím osobám
bez omezení.
12.3 Kterékoliv ustanovení o smluvní pokutě uvedené v těchto ÚP nemá vliv na právo Věřitele
požadovat na Klientovi náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty. Věřitel je oprávněn
smluvní pokutu nebo úrok z prodlení zcela či zčásti prominout.
12.4 Věřitel a Klient se dohodli, že prodlužují promlčecí dobu veškerých práv vzniklých jedné či
druhé smluvní straně v souvislosti s uzavřením ÚS, zejména právo na vrácení úvěru, právo
na úhradu příslušenství a smluvních pokut, případně práva vzniklá v důsledku ukončení ÚS
a práva ze zajištění splnění závazků Klienta, a to na dobu 10 let ode dne, kdy promlčecí
doba počala poprvé běžet.
12.5 Stane-li se nebo bude-li kterákoliv část ÚS nebo ÚP shledána neplatnou, nemá taková
neplatnost vliv na platnost ostatních ujednání ÚS nebo ÚP. To neplatí v případě, stanoví-li
závazné ustanovení platných právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují nahradit
v přiměřené lhůtě 30 dnů neplatné části ÚS platnými ujednáními, která budou co nejblíže
vyjadřovat obchodní a právní smysl původních ujednání.
12.6 Požádá-li Klient o změnu některé skutečnosti týkající se ÚS nebo ÚP, o provedení jiného úkonu
v souvislosti s ÚS nebo pokud v důsledku porušení povinností Klienta vyplývajících z ÚS nebo ÚP
dojde k upomínání, příp. jinému nucenému vymáhání splnění této povinnosti (např. zasílání
upomínek, vyúčtování smluvních pokut a úroků z prodlení), Klient si je vědom a souhlasí, že
Věřitel je oprávněn v souvislosti s provedením výše zmíněných úkonů vyúčtovat klientovi poplatek
ve výši dle Sazebníku poplatků obchodní společnosti Credium, a.s., platného ke dni provedení
zpoplatněného úkonu (dále jen „Sazebník“). Sazebník je nedílnou součástí ÚP. Klient níže svým
podpisem stvrzuje, že ke dni podpisu ÚS se seznámil s platným Sazebníkem. Platné znění
Sazebníku je k dispozici v písemné formě v sídle a na pobočkách Věřitele, v elektronické podobě
na internetových stránkách Věřitele (www.credium.cz ke dni platnosti těchto Podmínek).
Smluvní strany sjednaly pro účely tohoto smluvního vztahu, že Věřitel je oprávněn
jednostranně měnit Sazebník a) dojde-li k zavedení nových daní nebo poplatků souvisejících
s ÚS či jejich zvýšení; b) dojde-li ke změně právních předpisů či jiné skutečnosti, která je
způsobilá ovlivnit výši poplatků. Změny Sazebníku se stávají pro Klienta závaznými dnem
jejich zveřejnění resp. dnem nabytí jejich účinnosti uvedeném v příslušné aktualizaci
Sazebníku, přičemž tento den nesmí předcházet jejich zveřejnění. O změnách Sazebníku
bude Věřitel Klienta informovat na svých internetových stránkách. Za zveřejnění Sazebníku
se považuje umožnění seznámit se s ním v obvyklých provozních hodinách v sídle Věřitele.
Okamžik zveřejnění je zároveň okamžikem oznámení změny Sazebníku klientovi. Neprojevíli klient do 15 kalendářních dnů po zveřejnění změněného Sazebníku výslovný nesouhlas se
změnou, stává se změna závaznou, a to s účinností ode dne zveřejnění Sazebníku resp. ode
dne určeného v příslušné aktualizaci Sazebníku.
12.7 Finanční arbitr, zřízený zákonem č. 229/2002 Sb., je oprávněn rozhodovat spory mezi
Věřitelem nebo zprostředkovatelem a Klientem jakožto spotřebitelem při nabízení,
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.
12.8 Dozor nad dodržováním zákona č. 145/2010 Sb. vykonává Česká obchodní inspekce, se
sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,
12.9 Rozhodné právo je české. ÚP a ÚS, jakož i právní vztahy z ní vzniklé, se řídí obchodním
zákoníkem, podpůrně občanským zákoníkem a zákonem o spotřebitelském úvěru.
12.10 ÚS se stává platnou a účinnou podpisem posledního z účastníků ÚS.
12.11 Klient stvrzuje podpisem na těchto ÚP skutečnost, že byl v plném rozsahu seznámen
s jejich ustanoveními a vyjadřuje souhlas být jimivázán.

V ……………………………………………………

dne ……………………….

____________________________________
Klient

____________________________________
Luděk Keltyčka, předseda představenstva
Credium, a.s.
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