SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU PRONTO PŮJČKA Č. ............
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), a dále zákona č. 257/2016 Sb., o
spotřebitelském úvěru (dále jen „ZSÚ“), za dále stanovených podmínek níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

PRONTO CREDIT s.r.o.
IČ:

275 25 210

Sídlo:

Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

Zápis v OR:

vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 214024

Telefon:

00420 778 000 002

Email:

info@prontopujcka.cz

Bankovní účet číslo:

261383716/0300

Zastoupená:

...............

(dále jen „Úvěrující“)
a
Jméno a příjmení:

...............

Datum narození:

...............

Rodné číslo:

...............

Číslo OP/pasu:

...............

Platnost OP/pasu

...............

Vydán kým

...............

Trvalé bydliště:

...............

Doručovací adresa:

...............

Bankovní účet číslo:

...............

Telefon:

...............

Email:

...............

(dále jen „Klient“)
(Úvěrující a Klient společně také jako „Smluvní strany“)

Preambule
Klient se obrátil na Úvěrujícího prostřednictvím internetových stránek www.prontopujcka.cz, jejichž provozovatelem je Úvěrující,
kde po seznámení se s podmínkami Úvěrujícím poskytovaných úvěrů a související smluvní dokumentace (zejména vzorového znění
této Smlouvy a Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru) sdělil Úvěrujícímu zájem o uzavření této Smlouvy,
přičemž za tímto účelem sdělil Úvěrujícímu částku úvěru, o jehož poskytnutí má zájem, dobu splatnosti takového úvěru, a dále pak
informace o své osobě, jak jsou uvedeny výše u označení Smluvních stran, a konečně pak informace, na základě nichž Úvěrující
posoudil bonitu Klienta. Klient úvodem výslovně prohlašuje, že důkladně zvážil svou finanční situaci a své možnosti být vázán touto
Smlouvou, se kterou se podrobně před jejím podpisem znovu seznámí, zejména pak opakovaně důsledně zváží své možnosti při
splácení požadovaného úvěru ve vztahu k případným sankčním poplatkům specifikovaným dále touto Smlouvou a Smluvními
podmínkami, že bude ve vztahu k Úvěrujícímu sdělovat vždy jen úplné a pravdivé údaje a že si je plně vědom, že tato Smlouva je
uzavírána na základě prvotního podnětu Klienta, který se obrátil na Úvěrujícího se zájmem uzavřít úvěrovou smlouvu.

I. Úvodní ustanovení
1. Tato Smlouva zakládá právní vztah mezi Úvěrujícím a Klientem, kdy Úvěrující se touto Smlouvou zavazuje, že Klientovi poskytne
v jeho prospěch peněžní prostředky v dohodnuté výši, a Klient se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit Úvěrujícímu spolu
s veškerými úroky a dalšími platbami spojenými s poskytnutím úvěru, a to prostřednictvím pravidelných měsíčních splátek, jak je
uvedeno dále v čl. III této Smlouvy.
2. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Smluvní podmínky ke smlouvě o spotřebitelském úvěru PRONTO PŮJČKA (dále jen
„Smluvní podmínky“) a Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (Smlouva, Smluvní podmínky a Formulář pro
standardní informace o spotřebitelském úvěru společně také jen „Smluvní dokumentace“).
3. Vzhledem ke skutečnosti, že tato Smlouva je uzavírána s Klientem, jakožto spotřebitelem, bez současné fyzické přítomnosti
Smluvních stran, Smlouva bude doručena Klientovi k podpisu provozovatelem poštovních služeb nebo jiným doručovatelem. Jedno
vyhotovení Smlouvy náleží Klientovi, druhé vyhotovení Smlouvy opatřené jeho vlastnoručním podpisem je Klient povinen zaslat na
adresu Úvěrujícího uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

II. Specifikace poskytovaného úvěru

Druh spotřebitelského úvěru

neúčelový

Jistina spotřebitelského úvěru

...............Kč

Zápůjční úroková sazba

...............% p.a.

Denní výše úroku (pro případ odstoupení od Smlouvy)

...............Kč

Způsob čerpání spotřebitelského úvěru

bezhotovostní – na bankovní účet v záhlaví Smlouvy

Poplatek za poskytnutí spotřebitelského úvěru

0.00 Kč

Doba trvání spotřebitelského úvěru

............... měsíců

Celková výše spotřebitelského úvěru

...............Kč

(dále jen „Úvěr“)
1. Částka, kterou je Klient povinen Úvěrujícímu uhradit, tj. Celková výše Úvěru, je součtem jistiny poskytnutého Úvěru a celkových
nákladů Úvěru, které tvoří zápůjční úroková sazba a poplatek za poskytnutí Úvěru (dále jen „Celkové náklady Úvěru“).
2. Úvěrující se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bude ověřen účet Klienta, zašle jistinu Úvěru na bankovní
účet Klienta uvedený v záhlaví této Smlouvy.
3. Roční procentní sazba nákladů (dále jen „RPSN“), tzn. celkové náklady Úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše Úvěru,
činí ...............%. Výpočet RPSN je dán podmínkami Úvěru sjednanými v této Smlouvě a je založen na předpokladu, že Úvěr bude
trvat po dohodnutou dobu a že Smluvní strany budou plnit řádně a včas své povinnosti v souladu s touto Smlouvou.
III. Splácení Úvěru

Periodicita splátek Úvěru

měsíční

Počet splátek

............... měsíčních splátek

Výše pravidelné měsíční splátky

...............Kč

Způsob úhrady splátek Úvěru

bezhotovostně na bankovní účet Úvěrujícího uvedený v záhlaví
této Smlouvy

Úhrada 1. splátky

...............

Úhrada každé další splátky

do 1 měsíce ode dne splatnosti předchozí splátky –
nevyskytuje-li se den s takovýmto označením v daném
kalendářním měsíci, platí, že dnem splatnosti příslušné splátky
je poslední den daného kalendářního měsíce

1. Klient se zavazuje hradit splátky Úvěru, stejně tak jako veškeré další platby, ke kterým je vůči Úvěrujícímu zavázán, na bankovní
účet Úvěrujícího uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to pod variabilním symbolem shodným s rodným číslem Klienta. Neuvede-li
Klient při provádění úhrady správně platební údaje a nelze-li tak platbu identifikovat, nemusí být taková platba Klienta zaúčtována
a splátka bude považována za neuhrazenou. Platba se považuje za provedenou k datu připsání částky na bankovní účet
Úvěrujícího.
2. Smluvní podmínky, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy, stanoví postup pro případ prodlení Klienta s úhradou splátek
Úvěru.

IV. Prohlášení Klienta
1. Klient prohlašuje, že veškeré údaje, informace a podklady, které Úvěrujícímu poskytl, jsou správné, pravdivé a úplné, a že mu
nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro uzavření Smlouvy. Klient také prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve
smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
2. Klient prohlašuje, že mu byly před uzavřením této Smlouvy Úvěrujícím poskytnuty veškeré informace a náležitá vysvětlení, na
základě kterých byl schopen posoudit, zda Smlouva odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Klient neshledal žádnou hrozící či
existující překážku zabraňující plnění povinností a závazků z této Smlouvy plynoucích. Klient se dále zavazuje neučinit nic, co by
mohlo negativním způsobem ovlivnit jeho schopnost Úvěr splatit.
3. Klient dále prohlašuje, že ohledně jeho osoby nebylo zahájeno insolvenční řízení a že ke dni podpisu této Smlouvy nejsou
splněny podmínky pro podání insolvenčního návrhu. Klient dále prohlašuje, že proti němu není vedeno exekuční řízení či řízení o
výkonu rozhodnutí a zahájení takového řízení ani nehrozí.
4. Klient prohlašuje, že obdržel text této Smlouvy v dostatečném předstihu před jejím podpisem spolu se závaznými návrhy
Smluvní dokumentace, že se se zněním Smlouvy a Smluvní dokumentace důkladně seznámil, že jejich obsahu porozuměl a že s
nimi souhlasí, na důkaz čehož připojuje svůj podpis.

V. Společná a závěrečná ujednání
1. Klient podpisem Smlouvy prohlašuje, že byla uzavřena dle jeho svobodné, pravé a vážné vůle, a nikoli pod nátlakem nebo
hrozbou, v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Klient dále prohlašuje, že mu byla poskytnuta dostatečná doba na
rozmyšlenou a pro nezávislou konzultaci s třetími osobami.
2. Tato Smlouva, jakož i otázky Smlouvou neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom z nich.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

V Praze dne ________________

______________________
Za Úvěrujícího

V____________________ dne ____________

______________________
podpis Klienta

