
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

Návrh na uzavření smlouvy o Rychlé půjčce č. 298798
Údaje  o  navrhovateli

Příjmení 99999 99999Jméno Titul 99999 Občanství 99999

Rodné
číslo

99999 Místo
narození

Brandýs nad Labem Datum
narození 99999Druh
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Pohlaví
null
null

Adresa  trvalého  pobytu
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99999 99999Pevná linka

Stát

Adresa  pro  doručování
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Číslo

/
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99999

99999

99999

PSČ
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99999 Obec99999 99999

Registrovaný
mobilní telefon

Ulice
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Další údaje
Stav: Druh bydlení: Dosažené vzdělání: Pracovní zařazení: Pracovní pozice:

null
null
null
null
null

null
null
null
null
null
null

null
null
null
null
null
null

null
null
null
null
null
null

null
null
null
null
null
null

Kontakt do zaměstnání: 1234

1234

Obor činnosti:

null
null

V současném zam. od
(měsíc/rok):

Název zaměstnavatele:
null null
null null
null null
null null
null null
null null

/
Státní
zaměstnanec

Identifikace obchodníka Název
akce
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Limity KK a kontokorentů (Kč)

Finanční  údaje  (1.  domácnost):

Čistý měsíční příjem (Kč) 1234

Splátky úvěrů (Kč)

Ostatní  údaje
2311Heslo pro komunikaci Klienta 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“).

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.

I.  Úvodní  ustanovení

Počet měs.
splátek

Roční úrok.
sazba (%)

22 2013160000
Výše splátky

(Kč)(1-2)
Anuita
(Kč)(1)Jistina (Kč) 8

Výše bonusu
(Kč)

Pojištění
(Kč)(4)31.67

Bonusová úrok.
sazba (%) Pojisteni C 119.00 31.6731.67

RPSN
(%)

Požadovaný úvěr:

II.  Základní  informace  o  úvěru

Klient tímto žádá, aby mu Banka poskytla úvěr specifikovaný v části „požadovaný úvěr“.

Využívání a
správa

úvěru(Kč)(3)
0

Poplatek za
poskytnutí

úvěru (Kč)(2)
0

Počet odlož.
splátek

0

Hodnota Bonusové úrokové sazby a Výše Bonusu je vysvětlena v tomto ustanovení Smlouvy o úvěru níže.
Celková částka splatná Klientem podle této smlouvy činí 13356001 Kč.
Úvěr je poskytnut na dobu splácení úroků, která trvá nejdéle do druhého měsíce následujícího po dni uzavření smlouvy o úvěru, a
následujících 22 měsíců, nejpozději tedy do data splatnosti poslední pravidelné splátky úvěru.
Výše poplatku za zaslání upomínky - 500 Kč za zaslanou upomínku.
Náhrada nákladů Banky v souvislosti s mimořádnou splátkou či předčasným splacením úvěru činí 0,5% z výše mimořádné splátky,
pokud doba mezi provedením splátky a sjednaným koncem úvěru nepřesáhne 1 rok a pokud je tato doba delší, činí výše náhrady
nákladů Banky 1% z výše mimořádné splátky.
Za  opožděné  platby  Vám  bude  účtován  úrok  z  prodlení  ve  výši  určené  právním  předpisem,  jehož  výše  ke  dni  podání  návrhu
Smlouvy  o  úvěru  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
1 000 007,62 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 160000 Kč bude
zcela vyčerpán v den vyhotovení tohoto návrhu Smlouvy o úvěru uvedený u podpisu Klienta poukázáním celkové výše úvěru ve
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prospěch účtu, který je sjednán Smlouvou o úvěru, bude úročený úrokovou sazbou 8 % p.a. a bude splácen první splátkou úroku
splatnou  první  5.  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 null pravidelných měsíčních anuitních splátkách ve výši 20 Kč a
poslední anuitní splátkou ve výši null Kč, které jsou splatné vždy 5. 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.

Podmínky poskytnutí Bonusu a výše Bonusové úrokové sazby:
Výše Bonusu vyjadřuje částku v Kč, kterou obdrží Klient (označený ve Smlouvě o úvěru jako „navrhovatel“) od Banky, pokud po
celou  dobu  trvání  úvěru  plní  řádně  a  včas  platební  povinnosti  sjednané  Smlouvou  o  úvěru  a  případné  další  dluhy  vůči  Bance
(vzniklé i z jiných závazků než je úvěr), neprovede žádnou mimořádnou splátku úvěru ani úvěr předčasně nesplatí, a pokud není v
době uzavření Smlouvy o úvěru dosud majitelem platebního účtu vedeného Bankou, platební účet vedený Bankou nejpozději do 3
měsíců po čerpání úvěru zřídí.  Platební účet pro jiné než podnikatelské účely musí  být Bankou pro Klienta veden po celou dobu
trvání  úvěru.  Bonus  bude Bankou poukázán za splnění  výše  popsaných podmínek během kalendářního měsíce  následujícího po
měsíci, ve kterém byl úvěr řádně splacen, a to výhradně ve prospěch platebního účtu vedeného Bankou pro Klienta v měně Kč (a
případně také dalších měnách).
Bonusová  úroková  sazba  je  výslednou  hodnotou  úrokové  sazby  po  přepočtení  celkové  částky  úroků  zaplacených  Klientem  dle
Smlouvy o úvěru ponížené o částku Bonusu. Celková částka úroků zaplacených Klientem ponížená o částku Bonusu při následném
rozpočítání  na  sjednaný  počet  splátek  úvěru  určuje  hodnotu  Bonusové  úrokové  sazby,  jež  je  uvedena  v  přehledu  základních
informací  o  úvěru.

III.  Účel  úvěru,  a  zajištění

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:

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 úvěru poukázat.

1. Klient je povinen platit Bance ode dne poskytnutí úvěru až do úplného a konečného splacení jistiny úvěru úrok z čerpané a

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.

2987
Předčíslí

účtu
Specifický

symbol
/298798

Číslo
účtu

298798
null
null
null

V.  Podmínky  čerpání

VI.  Úroky
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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.

1. Pohledávky Banky z úvěru jsou evidovány na účtu číslo 4070011483/5500, 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 5. 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  5.  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 5. 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 uvedena v čl. II. Smlouvy o úvěru.
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.

VII.  Splácení  a  platební  povinnosti  Klienta

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
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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.  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.

X.  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,
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.

XI.  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
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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.

XII.  Orgán  dozoru  a  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.

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. 12.3 určujícím pravidla pro pořadí
splácení  splatných dluhů Klienta v případě, kdy poskytnuté plnění  nepostačuje zcela k jejich úhradě, (iv)  čl.  12.4, jenž zakazuje
postoupit  pohledávky z jakýchkoliv Účtů a vkladů za Bankou a neumožňuje pohledávky z Účtů a vkladů za Bankou

Klient: Jana Talková, Mokřanská 5, 19292 Praha, tel. 29292922323, e-mail: morka@assdsd.sd

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.

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:  null/null/  null,  null  null

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.

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:

XIII.  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.

6/7



zastavit  bez  písemného  souhlasu  Banky,  (v)  čl.  16.2.  podpůrně  určujícím  výši  úroku  při  sjednání  úvěru,  (vi)  definicí  pojmu
Nepovolený  záporný  zůstatek,  který  pro  případ  překročení  dostupných  Prostředků  na  Účtu  stanoví  splatnost  takové  pohledávky
Banky  za  Klientem;

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.

asdf

Číslo ID
Navrhovatel

null
null

Platnost Datum vystavení Kým byl vystaven

ascodf

Číslo ID
Spolunavrhovatel

null
null

Platnost Datum vystavení Kým byl vystaven

Doklady klienta, na základě kterých byla provedena identifikace:

..........................................
Podpis klienta

..........................................
Podpis klienta

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

null
Datum podpisu a ověření totožnosti klienta

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

null
Datum podpisu a ověření totožnosti klienta

Převzetí návrhu Smlouvy o úvěru
Raiffeisenbank a.s.
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