Raiffeisenbank a.s.
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ
49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2051
Identifikace
obchodníka

Název
akce

Návrh na uzavření smlouvy o Rychlé půjčce č.[č.úvěru]
Údaje o navrhovateli
Příjmení

Jméno

Rodné
číslo
Pohlaví

Titul

Místo
narození
☐
☐

Občanství

Datum
narození

Druh
pobytu

muž
žena

Adresa trvalého pobytu
Ulice

Číslo

Stát

Pevná linka

PSČ

Obec

PSČ

Obec

Adresa pro doručování
Ulice

Číslo

Stát

Pevná linka

Pobyt na adrese
(měsíc/rok)

Mobilní
telefon

/

Email

Další údaje

Stav:
☐
☐
☐
☐
☐

svobodný(á)
ženatý/vdaná
rozvedený(á)
vdovec/vdova
druh/družka

Druh bydlení:
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Dosažené vzdělání:

pronajatý dům/byt
vlastní dům/byt
družstevní byt
obecní byt
u rodičů
jiné

Počet vyživovaných
dětí:

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Základní
Vyučen(a)
Vyučen(a) s maturitou
Úplné střední
Vyšší odborná škola
vysokoškolské

Mobil do
zaměstnání:

/

Státní
zaměstnanec

Pracovní pozice:
☐
☐
☐
☐
☐
☐

manuální pracovník
administrativní pracovník
střední/vyšší manažer(ka)
ředitel(ka)
svobodné povolání
jiné

Telefon do
zaměstnání:

Název zaměstnavatele:

V současném zam. od
(měsíc/rok):
V předchozím zam. od
(měsíc/rok):

Pracovní zařazení:
☐ zaměstnanec
☐ podnikatel(ka)
☐ důchodce
☐ v domácnosti
☐ student(ka)
nezaměstnaný
☐

☐
☐

ano
ne

/
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Obor činnosti:
☐ obchod
☐ doprava
☐ peněžnictví
☐ elektřina, plyn a voda
☐ zemědělství a lesnictví
☐ zpracovatelský prům.

☐
☐
☐
☐
☐
☐

pohostinství, cest.ruch
služby a spoje
zdravotnictví
stavebnictví
těžký prům. a těžba
jiné

Finanční údaje:
Čistý měsíční příjem (Kč)

Limit kreditních karet (Kč)

Měsíční splátky jiných úvěrů (Kč)

Limit kontokorentů (Kč)

Měsíční splátky leasingů (Kč)

Údaje o spolunavrhovateli
Příjmení

Jméno

Rodné
číslo
Pohlaví

Titul

Místo
narození
☐
☐

Občanství

Datum
narození

Druh
pobytu

muž
žena

Adresa trvalého pobytu
Ulice

Číslo

Stát

Pevná linka

PSČ

Obec

PSČ

Obec

Adresa pro doručování
Ulice

Číslo

Stát

Pevná linka

Pobyt na adrese
(měsíc/rok)
Pracovní
zařazení

☐
☐

Registrovaný
mobilní telefon

/
zaměstnanec
v domácnosti

☐
☐

Email
podnikatel(ka)
student(ka)

☐
☐

důchodce
nezaměstnaný

Ostatní údaje
Heslo pro komunikaci s Bankou
Navrhovatel a spolunavrhovatel (pokud se uzavření smlouvy účastní) jsou dále též každý zvlášť či společně označováni jako
„Klient“ a tímto návrhem na uzavření smlouvy o Rychlé půjčce (dále též jen „návrh“) navrhují, aby Raiffeisenbank a.s. se sídlem
Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 00, IČ: 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíle B, vložka 2051 (dále jen „Banka“), akceptovala tento návrh a uzavřela s klientem tuto Smlouvu o Rychlé půjčce (dále také
jen „Smlouva o úvěru“).

I. Úvodní ustanovení
1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami této Smlouvy o Rychlé půjčce poskytnout Klientovi úvěr s pevně stanovenou dobou
jeho trvání ve výši a za podmínek specifikovaných níže (dále jen „úvěr“ či “Rychlá půjčka”)
2. Klient se zavazuje vrátit Bance Prostředky poskytnuté jako úvěr na základě Smlouvy o Rychlé půjčce a uhradit Bance rovněž
úroky z poskytnutého úvěru a poplatky tak, jak je dále sjednáno. V případě, že ze Smlouvy o úvěru je na straně Klienta zavázáno
vice osob (výše označeni také jako navrhovatel a spolunavrhovatel), jsou tyto osoby zavázány splnit dluh z této Smlouvy o úvěru
společně a nerozdílně.

II. Základní informace o úvěru
Klient tímto žádá, aby mu Banka poskytla úvěr specifikovaný v části „požadovaný úvěr“.

Požadovaný úvěr:
Jistina (Kč)

Počet měs.
splátek

Poplatek za
poskytnutí
úvěru (Kč)(2)

Využívání a
správa
úvěru(Kč)(3)

Výše splátky
(Kč) (1+3+4)

Roční úrok.
sazba (%)

Pojištění
(Kč)(4)

Anuita
(Kč)(1)
RPSN
(%)

Celková částka splatná Klientem podle této smlouvy činí [celkově splatná částka],00 Kč.
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Počet odlož.
splátek

Úvěr je poskytnut na dobu splácení úroků, která trvá nejdéle do druhého měsíce následujícího po dni uzavření smlouvy o úvěru,
a následujících [počet splátek] měsíců, nejpozději tedy do data splatnosti poslední pravidelné splátky úvěru.
Výše poplatku za zaslání upomínky - 500 Kč za zaslanou upomínku.
Za opožděné platby Vám bude účtován úrok z prodlení ve výši určené právním předpisem, jehož výše ke dni vyhotovení tohoto
formuláře činí ročně výši REPO sazby vyhlašované ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o
osm procentních bodů.
Výše úroku vypočtená za použití výpůjční úrokové sazby sjednané Smlouvou v případě vyčerpání celé jistiny úvěru činí za den
[výše denního úroku] Kč.
Výše poplatků souvisejících s úvěrem platná ke dni podání návrhu Smlouvy o úvěru je uvedena výše v tomto článku smlouvy.
Roční procentní sazba nákladů na úvěr (ve smlouvě jen „RPSN“) je stanovena za předpokladu, že úvěr ve výši [výše úvěru] Kč
bude zcela vyčerpán v den vyhotovení tohoto návrhu Smlouvy o úvěru uvedený u podpisu Klienta poukázáním celkové výše úvěru
ve prospěch účtu, který je sjednán Smlouvou o úvěru, bude úročený úrokovou sazbou [úrok.sazba]% p.a. a bude splácen první
splátkou úroku splatnou první [den splátky]. den, který následuje po dni vyhotovení tohoto návrhu Smlouvy o úvěru, dále bude
splácen počínaje měsícem následujícím měsíci, v němž byly splátkou uhrazeny pouze úroky, v [počet splátek] pravidelných
měsíčních anuitních splátkách ve výši [výše splátky] Kč a poslední anuitní splátkou ve výši [výše poslední splátky] Kč, které jsou
splatné vždy [den splátky] den v měsíci. Výpočet RPSN je dále založen na předpokladu, že úvěr bude trvat po dohodnutou dobu a
že Banka a Klient plní řádně a včas své povinnosti. Celková částka splatná Klientem uvedená k okamžiku podání návrhu Smlouvy o
úvěru zahrnuje celkovou výši úvěru požadovanou Klientem a celkové náklady úvěru, které musí Klient v souvislosti s úvěrem zaplatit
a které jsou popsány v předpokladech pro stanovení RPSN. Výše poslední splátky je uvedena jako předpoklad pro účely výpočtu
RPSN; výše splátky, kterou bude Klient skutečně hradit, Banka písemně oznámí.

III. Účel úvěru
1. Rychlá půjčka je poskytována bez určení účelu.
2. Klient není oprávněn použít Prostředky z poskytnutého úvěru za účelem financování podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s
podnikatelskou činností. V případě, že souběžně s úvěrem Rychlá půjčka nebo v době bezprostředně předcházející podání
návrhu Smlouvy o úvěru Klient požádal nebo obdržel od Banky jako spotřebitel úvěr zajištěný nemovitou věcí („hypotéka“),
není oprávněn použít úvěr Rychlá půjčka k témuž účelu, za kterým mu byla hypotéka poskytnuta nebo za kterým ji požaduje.
3. Pohledávky Banky vzniklé v souvislosti se Smlouvou o úvěru nebudou zajištěny.

IV. Čerpání úvěru
Úvěr poskytnutý na základě Smlouvy o Rychlé půjčce bude čerpán následovně:
☐
☐
☐

Převod na účet
Převod na nové eKonto
Převod na účet RB

Předčíslí
účtu

Číslo
účtu

/

Specifický
symbol

Pokud si Klient zvolil čerpání úvěru na nově založený účet - eKonto - vedený bankou, poukáže Banka čerpaný úvěr na takový nově
založený účet - eKonto bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy o úvěru a smlouvy, na jejímž základě byl účet eKonto zřízen. Pakliže poté, co došlo k uzavření Smlouvy o úvěru, povede Banka pro Klienta více účtů, splní povinnost poskytnout
úvěr jeho poukázáním na jakýkoliv z takových účtů.

V. Podmínky čerpání
1. Banka není povinna Klientovi po uzavření Smlouvy o Rychlé půjčce úvěr sjednaným způsobem poskytnout, pokud je Klient v
prodlení s plněním platební povinnosti převzaté Klientem dle jiné smlouvy uzavřené s Bankou, pokud je vůči Klientovi zahájeno či
vedeno insolvenční řízení nebo je na majetek Klienta vedena exekuce.
2. Povinnost Banky poskytnout úvěr zaniká, pokud pro nedostatek součinnosti Klienta, která trvá déle než dvacet (20) dnů, Banka
nemůže v souladu se Smlouvou o úvěru Prostředky.

VI. Úroky
1. Klient je povinen platit Bance ode dne poskytnutí úvěru až do úplného a konečného splacení jistiny úvěru úrok z čerpané a
dosud nesplacené Rychlé půjčky ve výši stanovené prostřednictvím úrokové sazby dle čl. II této Smlouvy o úvěru. Úroková sazba je
sjednána jako pevná. Úroky jsou hrazeny, s výjimkou první splátky, společně se splátkami jistiny pravidelnými měsíčními splátkami
(označenými jako „anuita“) ve výši a po dobu sjednané v čl. II. Smlouvy o úvěru. Výše první splátky úroků je stanovena na základě
předpokladu „skutečný počet dní v měsíci/skutečný počet dní v roce“, úroky hrazené v rámci splátek zahrnujících již úhradu jistiny i
úroku jsou pak stanoveny na základě předpokladu „30 dnů v měsíci/rok o délce 360 dnů“.
2. V případě prodlení s plněním platebních povinností je Klient povinen platit úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.

VII. Splácení a platební povinnosti Klienta
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1. Pohledávky Banky z úvěru jsou evidovány na účtu číslo [číslo TÚ]/5500, který je rovněž účtem pro splácení úvěru. Banka je
oprávněna číslo účtu změnit; takovou změnu je Banka povinna oznámit Klientovi Vhodným způsobem nejméně třicet (30) dnů před
účinností takové změny a Klient je povinen splácet úvěr na účet uvedený v oznámení, a to od data uvedeného v takovém
oznámení.
2. Splátka úvěru ve výši sjednané v čl. II Smlouvy o úvěru je splatná měsíčně vždy k [den splátky]. kalendářnímu dni v měsíci.
V závislosti na délce doby mezi posouzením návrhu Smlouvy o úvěru a Klientovi úvěruschopnosti Bankou a rozhodnutím o přijetí
návrhu Smlouvy o úvěru může být posléze mezi zvoleným datem splatnosti a prvním takovým nejbližším datem rozdíl pouze
několika dnů. Aby byl Klient sto vůbec svou platební povinnosti splnit, nemusí splatnost první splátky úvěru v takovém případě nastat
již první [den splátky]. den v měsíci, který po uzavření Smlouvy o úvěru následuje. Klient proto bere na vědomí, že datum, kdy je
splatná první splátka, Banka Klientovi oznámí, pokud přistoupí k přijetí návrhu Smlouvy o úvěru, prostřednictvím jeho písemného
vyhotovení. Klient je dále srozuměn s tím, že výše poslední splátky může být odlišná od výše pravidelně prováděných měsíčních
splátek. Banka v takovém případě odlišnou výši poslední měsíční splátky Klientovi oznámí.
3. První splátkou úvěru jsou pak hrazeny pouze úroky z úvěru, přičemž tato splátka se nezahrnuje do počtu anuitních splátek
uvedeného v čl. II Smlouvy o úvěru. Pravidelné splátky zahrnující již i umoření jistiny úvěru budou spláceny počínaje měsícem, který
následuje po měsíci, v němž byla uhrazena první splátka úroků.
4. Poplatek za pojištění je splatný měsíčně vždy k [den splátky]. kalendářnímu dni v měsíci. Povinnost Klienta k úhradě tohoto
poplatku vzniká po prvním čerpání úvěru a končí dnem splatnosti úvěru nebo dnem ukončení pojištění dle pojistných podmínek, v
závislosti na tom, který den nastane dříve.
5. V případě, že byl úvěr čerpán na běžný účet Klienta vedený Bankou, je Banka oprávněna inkasovat splátky bez dalších pokynů
Klienta k tíži běžného učtu, na nějž byl úvěr čerpán. Klient a Banka se dohodli, že Banka bude inkasovat z běžného účtu podle
první věty tohoto odstavce kromě splátek také ostatní dlužné částky, zejména poplatky, smluvní pokuty, a úroky z prodlení. Dohoda
v tomto odstavci uvedená má platnost po celou dobu trvání dluhů Klienta vůči Bance vzniklých na základě této Smlouvy o úvěru.
6. V případě, že byl úvěr čerpán jiným způsobem než podle odst. 4, nebo pro případ, že Banka již běžný účet Klienta dle
předchozího odst. 4 nevede, je Klient povinen poukazovat splátky úvěru a částky dalších platebních povinností na účet uvedený v
odst. 1.
7. Klient je oprávněn úvěr zcela nebo částečně splatit kdykoliv po dobu trvání úvěru. O provedení mimořádné splátky je Klient
povinen Banku předem písemně či emailem informovat. Pro případ předčasného splacení úvěru nebo jeho části má Banka právo
na náhradu nákladů, které jí vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. Výše náhrady je sjednána prostřednictvím Ceníku.
Náhrada nákladů Banky je stanovena zejména jako součet nákladů na umístění předčasně vrácených finančních prostředků,
včetně zajištění úrokových rizik na finančním trhu, nákladů vynaložených na vyhotovení dokumentů souvisejících s ukončením
závazku, nákladů na pracovní sílu potřebnou k zohlednění předčasného splacení v systémech Banky a nákladů na poštovní služby.
Nedojde-li zcela ke splacení úvěru a nebude-li dohodnuto něco jiného, bude výše a splatnost splátek úvěru po mimořádné splátce
úvěru stejná s tím, že se odpovídajícím způsobem sníží jejich počet a zkrátí se sjednaná doba splácení úvěru a rovněž den, kdy je
splatná poslední splátka úvěru.
8. V případě, že účet pro splácení úvěru bude po provedení mimořádné splátky vykazovat kladný zůstatek, přičemž v důsledku
takové mimořádné splátky došlo k úplnému vyrovnání všech pohledávek Banky vzniklých v souvislosti se spláceným úvěrem, a
neurčí-li již v souvislosti s oznámením záměru provést mimořádnou splátku Klient jinak, poukáže Banka Prostředky ve výši takového
kladného zůstatku na účet, ze kterého byly za účelem splnění pohledávek Banky převedeny. Pokud byly Prostředky na účet pro
splácení úvěru vloženy v hotovosti, poskytne Banka Prostředky ve výši kladného zůstatku v takovém případě osobě, která prokáže,
že je na účet pro splácení úvěru vložila.

VIII. Další povinnosti Klienta
1. V případě, že Klient žije v manželství, je povinen informovat svého manžela před uzavřením Smlouvy o úvěru o záměru podat
návrh na uzavření Smlouvy o úvěru a zajistit jeho souhlas se vznikem dluhu z úvěru, pokud se manžel Klienta neúčastní uzavření
Smlouvy o úvěru jako spolunavrhovatel.
2. Klient je povinen Banku písemně informovat o veškerých skutečnostech, v jejichž důsledku se významně mění podmínky, za nichž
byla Smlouva o úvěru uzavřena, a to zejména skutečnosti, jež ovlivňují schopnost Klienta řádně splácet úvěr. Především je Klient
povinen informovat Banku o výkonu rozhodnutí, exekuci či insolvenčnímu řízení zahájenému vůči jeho osobě.
3. Klient je povinen udržovat své dluhy vůči Bance ze Smlouvy o úvěru na stejné úrovni (paripassu) se všemi jeho dalšími
současnými a budoucími dluhy vůči třetím osobám, zejména jde-li o pořadí jejich vymahatelnosti.

IX. Pojištění
Pojištěným je toliko Klient, jenž je označen shora jako navrhovatel. V případě, že Klient projevil zájem o účast v pojištění volbou
typu pojištění v čl. II Smlouvy o úvěru (která se odlišují především v rozsahu krytých pojistných rizik) činí Klient (pro účely účasti v
pojištění však toliko navrhovatel) následující prohlášení:
a) Seznámil se a souhlasí s aktuální Pojistnou smlouvou sjednanou mezi bankou a UNIQA pojišťovnou a.s. pro případ schopnosti
splácet spotřebitelský úvěr (dále jen „Pojistná smlouva“), jakož i s aktuálními Pojistnými podmínkami ve smyslu Pojistné smlouvy a
svým podpisem stvrzuje platnost příslušných prohlášení pro účely pojištění.
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b) Byly mu poskytnuty před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o
pojistném vztahu ve smyslu ust. § 66 a § 67 z.č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, že návrh na uzavření pojištění odpovídá jeho
pojistnému zájmu a jeho pojistným potřebám, které vyjádřil pojistiteli nebo jim pověřenému zástupci před uzavřením pojistné
smlouvy a s rozsahem a podmínkami je srozuměn.
c) Souhlasí s tím, že pojistná doba činí nejdéle 12 let.
d) Souhlasí s předáním veškerých údajů a dále podkladů, které bance v souvislosti s úvěrem předal či předá, UNIQA pojišťovně
a.s.
e) Souhlasí s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. zpracovávala ve smyslu zák. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen
zákon) jeho osobní a citlivé údaje v rámci pojišťovací a zajišťovací činnosti a to po dobu trvání závazkového vztahu za účelem
uzavření pojistné smlouvy a jejího následného plnění v souladu s pojistnými podmínkami. Souhlas ke zpracování dává po celou
dobu trvání závazku plynoucího z tohoto pojištění i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlas může kdykoliv odvolat
písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu. Odvolání může mít za následek odstoupení od smlouvy pojistitelem.
f) U pojištění pro případ smrti, resp. trvalých následků úrazu, bere na vědomi , že pokud je postižen chronickým onemocněním,
tělesnými vadami nebo následky úrazů, je invalidní, v posledních 5 letech byl léčen nebo sledován z důvodu závažných nemocnění
(např. rakovina, mrtvice, obrna, srdeční infarkt, TBC, selhání ledvin, psychiatrická onemocněni, diabetes, cirhóza jater, zánět
kloubů, artróza, poškození plotének nebo páteře, AIDS-včetně nalezu HIV pozitivity apod.), je u něho plánována operace nebo je
mu známa nějaká existující okolnost, která bude v budoucnu důvodem pro požádání pojistného plněni, a dojde k pojistné události,
která bude mít příčinnou souvislost s výše uvedeným, nevzniká mu nárok na pojistné plnění.
g) Pro případ pojištění proti riziku dlouhodobé pracovní neschopnosti prohlašuje, že je zdrav, není v současné době v pracovní
neschopnosti nebo za uplynulých 12 měsíců nebyl v pracovní neschopnosti delší než 30 po sobě jdoucích dní.
h) Pro případ pojištění ztráty zaměstnání prohlašuje, že je zaměstnancem a je zaměstnán v hlavním pracovním poměru sjednaném
na dobu neurčitou nepřetržitě 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců a není ve zkušební době. Nedal ani mu nebyla dána
výpověď z pracovního poměru, nezrušil okamžitě pracovní poměr, neobdržel od zaměstnavatele ani zaměstnavateli nezaslal návrh
na skončení pracovního poměru dohodou, dle svého vědomí nepatří mezi okruh zaměstnanců, se kterými by mohl být během
příštích 12 měsíců rozvázán pracovní poměr z důvodů uvedených ve výlukách uvedených v čl. 7 Doplňkových pojistných podmínek
DPP/RB/ZZ/10.
i) Pokud je osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ), má platnou registraci jako OSVČ a doložil přiznání k dani z
příjmu s kladným základem daně za uplynulý rok.
j) Pokud má sjednána volitelná pojištěni dlouhodobé pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání, bere na vědomí, že zánikem
jednoho z nich automaticky zaniká i druhé.
k) Je si vědom toho, že při uvedení neúplných nebo nepravdivých informaci v bodech bude pojistitel postupovat v souladu se
zákonem o pojistné smlouvě.
l) Souhlasí s tím, že výše pojistného plnění činí max. 500 000 Kč. V případě úvěru, jehož výše přesahuje Kč 500 000,- se výše
pojistného plnění vypočítává vynásobení aktuální výše dluhu (případně měsíční splátky příslušným poměrem). Tento poměr se získá
vydělením maximálního možného pojistného plněni (tzn. 500 tis.) původní výši dluhu.
m) Souhlasí s poskytnutím pojistného plnění v případě pojistné události ve prospěch jeho dluhu u banky a souhlasí s označením
banky jako osoby oprávněné, přip. obmyšlené.
n) Zbavuje povinnosti zachovávat mlčenlivost vůči pojistiteli všechny lékaře a zdravotnická zařízení, která ho léčila, nebo s nimiž
svůj stav konzultoval, a zmocňuje je k vyhotovení a vydání lékařských zpráv, výpisů ze zdravotní dokumentace či jejich zapůjčení, a
to i po jeho smrti.

X. Prohlášení Klienta
Klient uděluje následující souhlas ohledně zpracování osobních údajů pro účely registrů:
1)

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V REGISTRECH SDRUŽENÍ SOLUS

Beru na vědomí, že dle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „Zákon o ochraně spotřebitele“) mohou být mé osobní údaje vedeny v databázích sloužících k vzájemnému informování o
identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů.
K tomuto informování není dle Zákona o ochraně spotřebitele třeba souhlas spotřebitele a vztahuje se i na vztahy vzniklé v rámci
podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti spotřebitele. Beru na vědomí, že Banka se účastní registrů SOLUS, vedených ze
strany SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Praha 4, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00, IČ 69346925 (dále
jen „Sdružení SOLUS“), a to k aktuálnímu datu se Banka účastní Registru FO sdružení SOLUS (dále jen „Registr FO“). V rámci
Registru FO jsou zpracovávány, kromě identifikačních údajů (jmen, příjmení, rodného čísla a adresy), údaje o rozsahu a povaze
porušení smluvní povinnosti klienta, jehož následkem je existence peněžní pohledávky v prodlení za klientem ve výši alespoň dvou
splátek anebo existence jakékoli peněžní pohledávky za klientem déle jak 30 dnů po splatnosti, o povaze závazku, ze kterého tato
povinnost vyplývá a o následné platební morálce klienta. V rámci Registru FO nejsou zpracovávány osobní údaje klienta, který
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neporušil smluvní povinnosti. K aktuálnímu datu se Banka neúčastní jiného registru Sdružení SOLUS, zejm. se neúčastní registru
SOLUS, který by evidoval záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení a o potenciálních závazcích spotřebitelů
(tzv. Pozitivní registr SOLUS). Beru na vědomí, že SOLUS využívá služeb zpracovatele. Uživateli Registru FO, kterým mohou být
údaje zpřístupněny, jsou jednotliví členové SOLUS, kteří mají uzavřenou se sdružením SOLUS a zpracovatelem smlouvu o
zpracování údajů v rámci Registru FO. Aktuální seznam členů SOLUS je na www.solus.cz. Podrobnější informace jsou obsaženy v
dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“, jehož obsahem je (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro
jednotlivé registry SOLUS vč. Registru FO, (ii) definice dalších osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis
fungování jednotlivých registrů SOLUS vč. Registru FO, a vč. doby zpracování (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít
přístup k osobním údajům při jejich zpracování a (v) poučení o právech klienta jako subjektu osobních údajů a o jeho nárocích (§11,
§12, resp. § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně os. údajů) v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci registrů SOLUS
s tím, že aktuální znění Poučení mohu kdykoli získat na www.rb.cz a pobočkách Banky a na informační lince sdružení SOLUS
840 140 120 a na www.solus.cz.
2)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY REGISTRŮ BRKI a NRKI

Souhlasím s tím, aby Banka za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje, vč. mého
rodného čísla (dále jen „osobní údaje“) a předávala osobní údaje do Bankovního registru klientských informací (dále „BRKI“), který
je veden CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, IČ 26199696
(dále jen „Správce BRKI“), a do Nebankovního registru klientských informací (dále „NRKI“), který je veden CNCB – Czech NonBanking Credit Bureau, z.s.p.o., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, IČ 71236384 (dále jen „Správce
NRKI“), a to za účelem zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů uvedených registrů o mé bonitě, důvěryhodnosti a
platební morálce a umožnění (i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných
uživatelů BRKI a NRKI. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů BRKI a NRKI jsou uvedeny v
Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále „Informační
Memorandum“). Souhlasím dále s tím, aby Správce BRKI a Správce NRKI při zpracování osobních údajů využili služeb dalších
zpracovatelů. Souhlasím také, že Správce BRKI a Správce NRKI zpřístupní osobní údaje stávajícím i budoucím oprávněným
uživatelům BRKI a NRKI včetně Banky a souhlasím, aby stávající i budoucí oprávnění uživatelé BRKI a NRKI včetně Banky o mně za
výše uvedeným účelem získávali údaje z BRKI a NRKI a dále je za výše uvedeným účelem zpracovávali. Souhlasy podle tohoto
odstavce poskytuji na dobu 1 roku od jeho udělení a v případě uzavření Smlouvy mezi mnou a Bankou uděluji souhlasy na dobu
jejího trvání a dobu dalších 4 let od splnění mých dluhů ze Smlouvy, pokud tyto dluhy zaniknou splněním nebo způsobem
nahrazujícím splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud zaniknou jinak. Potvrzuji, že před udělením těchto souhlasů jsem byl poučen o
svých nárocích souvisejících se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž jsem se seznámil s Informačním Memorandem, které obsahuje
poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci BRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů
BRKI a/nebo NRKI s tím, že aktuální znění Informačního Memoranda mohu kdykoli získat na www.rb.cz a pobočkách Banky a na
www.cbcb.cz.

XI. Prodlení Klienta a jeho důsledky
1. V případě prodlení s plněním platebních povinností je Klient povinen platit úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.
Klient je povinen platit úrok z prodlení ze sjednaných úroků, které řádně a včas neuhradil. V souvislosti se stanovením výše úroků
z prodlení je Banka oprávněna přičítat částky řádně a včas nesplněných platebních povinností, zejména úrok, poplatky a smluvní
pokuty k řádně a včas nezaplacené jistině úvěru. Výše úroku z prodlení je závislá na výši REPO sazby, která je vyhlašována Českou
národní bankou. Informace o výši REPO sazby je dostupná prostřednictvím internetových stránek České národní banky
www.cnb.cz.
2. Pakliže Klient řádně a včas svůj dluh ze Smlouvy o úvěru nesplní a Prostředky, které Banka na plnění jeho dluhu obdrží, nebudou
k jeho úhradě zcela postačovat, budou na úhradu dluhu použity dle pořadí, v němž se dílčí platební povinnosti staly splatnými.
Pokud Prostředky nebudou postačovat k úhradě celé takto určené dílčí platební povinnosti, budou započteny na plnění v pořadí úrok
z prodlení, poplatky, smluvní úrok, jistina.
3. Prodlení Klienta může vést také k přijetí některých opatření Bankou; jsou popsána v čl. XIII. Smlouvy o úvěru.

XII. Závažné skutečnosti
1. Následující skutečnosti jsou pro účely Smlouvy o úvěru označovány za závažné skutečnosti (ve Smlouvě o úvěru jen jako
„Závažné skutečnosti“) a opravňují Banku především k postupu dle jejího čl. XIII.:
a) Klient poruší některou z povinností sjednaných Smlouvou o úvěru, zejména je v prodlení s některou platební povinností, nebo
se jeho prohlášení projeví jako nepravdivé, přičemž se týká skutečnosti, jež je pro přijetí návrhu Smlouvy o úvěru Bankou
podstatná,
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b) Klient porušil jinou smlouvu uzavřenou s Bankou způsobem, který Banku opravňuje od takové smlouvy odstoupit,
c) ze stavu majetku Klienta, který Banka spravuje, a informací o dluzích Klienta, jež má Banka k dispozici, lze důvodně učinit
závěr, že v majetkových poměrech Klienta nastanou nebo nastaly změny, které jsou způsobilé nepříznivě ovlivnit schopnost
Klienta plnit jeho platební povinnosti ze Smlouvy o úvěru.

XIII. Opatření Banky a ukončení Smlouvy o úvěru, předčasná splatnost dluhu
1. V případě, že nastane některá nebo vícero Závažných skutečností, je Banka oprávněna:
a) odepřít čerpání úvěru, připadá-li to v úvahu,
b) dosud nesplacené částky úvěru včetně úroků prohlásit za splatné,
c) započítat nebo zaúčtovat své pohledávky ze Smlouvy o úvěru vůči pohledávkám Klienta za Bankou za podmínek
dohodnutých ve VOP, nebo
d) odstoupit od Smlouvy o úvěru ke dni v oznámení uvedeném, a to i v případě, kdy porušení Smlouvy o úvěru v okamžiku
odstoupení od Smlouvy o úvěru již netrvá, ale lze důvodně usuzovat, že k porušení Smlouvy o úvěru ze strany Klienta
opětovně dojde. Okamžikem, kdy nastanou účinky odstoupení od Smlouvy o úvěru, se stává dluh Klienta splatným, není-li
v oznámení o odstoupení Bankou stanoveno něco jiného.
2. Dluh Klienta ze Smlouvy o úvěru se stává splatným, pokud Klient zemře a zároveň je jediným úvěrovaným dle Smlouvy o úvěru, a
to ke dni, kdy se Banka o úmrtí Klienta dozvěděla.
3. Pokud Klient hradí z Prostředků poskytnutých Bankou dle Smlouvy o úvěru cenu služeb nebo zboží a odstoupí od smlouvy, na
jejímž základě takové zboží nebo službu získal nebo měl získat, nevztahují se účinky takového odstoupení na Smlouvu o úvěru.
4. Klient je oprávněn od Smlouvy o úvěru odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od dne uzavření Smlouvy o
úvěru. V případě, že Smlouva o úvěru neobsahuje právními předpisy stanovené informace, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než
čtrnáct (14) dnů poté, kdy Banka Klientovi chybějící informace poskytne. Od Smlouvy o úvěru lze odstoupit písemným oznámením
zaslaným na kontaktní údaje Banky uvedené ve Smlouvě o úvěru. Podpis Klienta na oznámení musí být úředně ověřen nebo učiněn
před pracovníkem Banky. Klient je v případě odstoupení od Smlouvy o úvěru v takovém případě povinen do třiceti (30) dnů ode dne
odeslání oznámení o odstoupení zaplatit Bance celou vyčerpanou jistinu úvěru spolu s úroky ve výši, na kterou by Bance vznikl
nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy o úvěru nedošlo, a to za období od okamžiku poskytnutí úvěru až do dne, kdy bude
jistina zaplacena. Pokud Klient odstoupí od Smlouvy o úvěru, Banka nemá právo po něm požadovat žádná další plnění, s výjimkou
jistiny a úroků. Spolu se Smlouvou o úvěru bude ukončeno také poskytování doplňkových služeb, zejména Klientova účast na
pojištění, pokud byla sjednána. Pokud Klient neodešle oznámení o odstoupení od Smlouvy o úvěru ve lhůtě uvedené v tomto
odstavci, Smlouva o úvěru bude i nadále trvat za dohodnutých podmínek, přičemž právo Klienta úvěr kdykoliv předčasně splatit
úvěr nebo jeho část není nijak dotčeno.

XIV. Orgán dozoru o mimosoudní řešení sporů
1. Dozor nad dodržováním povinností plynoucích z právních předpisů regulujících poskytování spotřebitelského úvěru vykonává
Česká národní banka, sídlící na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Pakliže se Klient domnívá, že Banka nepostupuje
v souladu s právními předpisy, může se na Českou národní banku obrátit.
2. K rozhodování sporů mezi věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, zprostředkování nebo poskytování
spotřebitelského úvěru, pokud je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc českého soudu, je příslušný též finanční arbitr.
Pokud Klient nesouhlasí s postupem Banky, může se obrátit se svou stížností na finančního arbitra se sídlem Legerova 69, 110 00
Praha 1. Více informací a kontaktních údajů je k dispozici na internetových stránkách finančního arbitra www.finarbitr.cz.

XV. Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva o úvěru se uzavírá na dobu vymezenou délkou splácení poskytnutého úvěru dle čl. II Smlouvy o úvěru. Smlouva o
úvěru je uzavřena v okamžiku účinnosti přijetí návrhu Smlouvy o úvěru Bankou. Přijetí návrhu Smlouvy o úvěru je účinné v okamžiku
jeho písemného vyhotovení. O tomto okamžiku je Klient informován prostřednictvím přijetí návrhu Smlouvy o úvěru; o skutečnosti, že
Banka návrh Smlouvy o úvěru přijala, je pak rovněž zpraven tak, že Banka čerpání Rychlé půjčky v návaznosti na přijetí návrhu
Smlouvy o úvěru provede. Smlouva se řídí právem České republiky.
2. Klient je po dobu trvání závazku ze Smlouvy o úvěru oprávněn požádat Banku o bezplatné poskytnutí tabulky umoření úvěru.
3. Smluvní strany se dohodly, že všechna oznámení a jiné zprávy zasílané dle této Smlouvy o úvěru nebo v souvislosti s ní Klientovi
budou Bankou odeslány prostřednictvím následujících kontaktních údajů:
Klient: [jméno a příjmení], [adresa: ulice, č.p., PSČ, město], tel. [telefon], e-mail: [email]
V případě, že na straně klienta je ze Smlouvy o úvěru zavázáno více osob, dohodli se účastníci Smlouvy o úvěru, že výše uvedené
kontaktní údaje jsou rovněž určením jejich společného zástupce pro účely doručování.
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Klient může Banku v souvislosti se závazkem z úvěru písemně na adrese: Raiffeisenbank, a.s., Správa spotřebitelských úvěrů, třída
Kosmonautů 1082/29, 779 00 Olomouc, elektronickou zprávou pak na info@rb.cz, v případě telefonického kontaktu na lince
800 900 900. Kontaktní údaje zprostředkovatele, který k jednání Banky a Klienta o uzavření Smlouvy o úvěru přispěl, jsou
následující: Jméno a příjmení/Název/Obchodní firma, sídlo nebo doručovací adresa.
Klient je povinen Banku informovat o změně kontaktních údajů s předstihem alespoň 5 pracovních dní před okamžikem, kdyby
oznámené kontaktní údaje mohly být ke vzájemné komunikaci využity. Banka Klient informuje o změně svých kontaktních údajů
v přiměřeném předstihu Vhodným způsobem. Klient je povinen zajistit, aby Banka po dobu trvání dluhu z úvěru disponovala jeho
aktuálními kontaktními údaji.
4. Část obsahu této Smlouvy o úvěru je určena Ceníkem produktů a služeb pro soukromé osoby (ve Smlouvě o úvěru jen jako
„Ceník“) a Všeobecnými obchodními podmínkami Raiffeisenbank a.s. (ve Smlouvě o úvěru jen jako „VOP“), které jsou
nedílnou součástí této Smlouvy o úvěru. Klient podpisem této Smlouvy o úvěru potvrzuje, že se s obsahem Ceníku a VOP
seznámil a souhlasí s ním.
5. Klient pak dále prohlašuje, že se výslovně seznámil, porozuměl obsahu a souhlasí s následujícími ustanoveními VOP:
(i) čl. 1.5 až 1.7 upravujícími postup při změnách smluvních podmínek ze strany Banky, (ii) čl. 2.4 týkajícím se informační povinnosti
Klienta v případě, že je politicky exponovanou osobou dle vymezení v tomto ustanovení, (iii) čl. čl. 4.4 týkajícím se oprávnění
Banky oslovovat Klienta prostřednictvím elektronického kontaktu (iv) čl. 8.7. týkajícím se souhlasu Klienta se zpracováním informací
o Klientovi nebo jeho dceřiné nebo mateřské společnosti a možnosti sdělení takových získaných informací, či údajů oprávněné třetí
straně, (v) čl. 8.8 týkajícím se souhlasu se zpracováním a předáním osobních údajů Klienta Bankou, (vi) čl. 8.9 týkajícím se
oprávnění Banky poskytovat informace o pohledávkách Banky vůči Klientovi třetím osobám, (vii) čl. 16.2 podpůrně určujícím výši
úroku při sjednání úvěru.
6. Závazek ze Smlouvy o úvěru může být zrušen pouze písemně.
7. Klient podpisem této Smlouvy o úvěru prohlašuje, že poskytl Bance pravdivé a úplné informace potřebné pro posouzení jeho
schopnosti splácet Úvěr poskytovaný na základě této Smlouvy o úvěru. Klient a Banka společně potvrzují, že se Klient seznámil s
obsahem brožury „Co byste měli vědět o spotřebitelském financování“ a její obsah považuje za určitý a srozumitelný a obdržel od
Banky vysvětlení předsmluvních informací převzatých Klientem a všech práv a povinností smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy o
úvěru.
Doklady klienta, na základě kterých byla provedena identifikace:
Navrhovatel
☐ OP
☐ Cestovní pas

Číslo ID

Platnost

Datum vystavení

Kým byl vystaven

Spolunavrhovatel
☐ OP
☐ Cestovní pas

Číslo ID

Platnost

Datum vystavení

Kým byl vystaven

……………………………………………………………..
Datum podpisu a ověření totožnosti klienta

…………………………………………………………….
Datum podpisu a ověření totožnosti klienta

………………………………………………………………
Podpis klienta

……………………………………………………………..
Podpis klienta

Převzetí návrhu Smlouvy o úvěru
Raiffeisenbank a.s.

………………………………………………………………

……………………………………………………………..
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Podpis a razítko zástupce banky

Podpis a razítko zástupce banky
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