RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU
ID:
SPOLEČNOST
Název:
IČO:
OR:

Sídlo:
E-mail:
Webové stránky:
Telefon:
Číslo bankovního
účtu:
Zastoupená:

1.
SWISS FUNDS, a.s.
054 21 721
Zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 21887
Masarykovo náměstí 102/65, 586 01
Jihlava
info@svycarskapujcka.cz
www.svycarskapujcka.cz
+420 603 188 122
2601069678/2010
Daniel Havel, předseda představenstva

(dále jen „Společnost“)
a
KLIENT
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Doručovací adresa:
Číslo občanského
průkazu:
Číslo a druh dalšího
průkazu totožnosti:
Telefon:
E-mail:
Číslo bankovního
účtu:

DEFINICE POJMŮ

1.1.
Společností se rozumí SWISS FUNDS, a.s., IČO: 054 21
721, se sídlem Masarykovo náměstí 102/65, 586 01 Jihlava.
1.2.
Klientem se rozumí fyzická osoba, která nabyla zletilosti
a má občanství a trvalý pobyt v České republice či jiné členské
zemi Evropské unie.
1.3.
Rámcovou smlouvou se rozumí tato Rámcová smlouva
uzavřená mezi Společností a Klientem.
1.4.
Smlouvou o úvěru se rozumí každá Smlouva o úvěru
uzavřená společně s Rámcovou smlouvou nebo na základě
Rámcové smlouvy, tedy první Smlouva o úvěru i každá další
Smlouva o úvěru uzavřená po dobu trvání Rámcové smlouvy.
1.5.
Webovými stránkami se rozumí webové stránky
Společnosti dostupné na www.svycarskapujcka.cz
1.6.
Žádostí se rozumí žádost Klienta o uzavření Rámcové
smlouvy, první Smlouvy o úvěru a každé další Smlouvy o úvěru, a
to prostřednictvím formuláře na Webových stránkách, nebo
prostřednictvím formuláře v Klientské zóně.
1.7.
Klientskou zónou se rozumí zabezpečené webové
rozhraní dostupné na Webových stránkách Klientovi.
1.8.
Úvěrem se rozumí finanční prostředky poskytnuté
Klientovi na základě Rámcové smlouvy a Smlouvy o úvěru.
1.9.
Bankovním účtem Klienta se rozumí účet vedený na
jméno klienta u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové
instituce působící na území členského státu Evropské unie nebo
Evropského hospodářského prostoru.
1.10.
Zákonem se rozumí zákon č. 257/2016 Sb., o
spotřebitelském úvěru, v platném znění.

(dále jen „Klient“)
2.

uzavřeli tuto
RÁMCOVOU SMLOUVU O ÚVĚRU
(dále také jako „Rámcová smlouva“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1.
Rámcová smlouva upravuje právní rámec pro jednotlivé
Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Klientem, a to jak
pro první Smlouvu o úvěru uzavřenou na základě Žádosti Klienta
přes Webové stránky, tak pro každou další Smlouvu o úvěru
uzavřenou po dobu trvání Rámcové smlouvy prostřednictvím
Klientské zóny, jež bude na základě Rámcové smlouvy Klientovi
zpřístupněna.
2.2.
Rámcová smlouva je nedílnou součástí každé jednotlivé
Smlouvy o úvěru, s čímž Klient uzavřením první Smlouvy o úvěru
výslovně souhlasí.
2.3.
Rámcová smlouva a každá Smlouva o úvěru, případně
další dokumenty požadované právními předpisy budou Klientovi
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zaslány na jeho e-mailovou adresu, dále budou uloženy na
zabezpečených serverech využívaných Společnosti (Trvalý nosič
dat) a Klientovi budou dostupné ke stažení a další reprodukci
v Klientské zóně dostupné na Webových stránkách ve formátu
PDF do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Klientem, a to u dokumentů, u nichž není archivace vyžadována
právními předpisy.

3.6.
Klient je povinen nahrát do Klientské zóny výpis
z Bankovního účtu Klienta, o který je Společnost oprávněna
požádat, a to za každý kalendářní měsíc až 6 kalendářních měsíců
zpětně od data podání Žádosti. Ve standardním režimu půjde o
výpis za 3 kalendářní měsíce zpětně od data podání Žádosti.
Měsíc, v němž je Žádost podána, se do celkového počtu
nezapočítává.

2.4.
Společnost neposkytuje Klientovi dokumenty uvedené
v čl. 2.3. v listinné formě, vyjma případů, kdy se tak Společnost
s Klientem dohodne, a Klient uhradí náklady spojené
s poskytnutím těchto dokumentů.

3.7.
V případě, že Klient odmítne splnit povinnosti stanovené
v čl 3.3 až čl. 3.6, nebo tyto nesplní ani na dodatečnou výzvu do 5
pracovních dní, je Společnost oprávněna Žádost okamžitě
zamítnout.

3.
POSTUP PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY,
UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY, UZAVŘENÍ SMLUV O ÚVĚRU

3.8.
Na základě Žádosti je Společnost oprávněna Klientovi
zaslat návrh Rámcové smlouvy a návrh první Smlouvy o úvěru,
přičemž je na základě provedeného scoringu oprávněna
nabídnout Klientovi smluvní úrokovou sazbu (nejčastěji
v hodnotách 0,25 % p.a., nebo 0,5 % p.a., nebo 1 % p.a.).
Společnost není povinna na základě Žádosti Klienta učinit návrh
ani uzavřít jakoukoli smlouvu.

3.1.
Rámcová smlouva a Smlouvy o úvěru jsou uzavírány na
základě Žádosti Klienta za použití prostředků komunikace na
dálku prostřednictvím Webových stránek. Klient a Společnost se
dohodli, že způsoby uzavření smluv dále popsané jsou
dostatečně určité a taková jednání mají platnost písemného
právního jednání a vedou k uzavření smluv.
3.2.
Žádost o uzavření Rámcové smlouvy a první Smlouvy o
úvěru činí Klient prostřednictvím volně dostupného formuláře
Webových stránek, kde je oprávněn požádat o úvěr od třech tisíc
korun českých (3.000 Kč) do deseti tisíc korun českých (10.000
Kč) se splatností od deseti (10) dnů do třiceti (30) dnů,
neumožňují-li Webové stránky zvolit jiné hodnoty.
3.3.
Klient je pro posouzení Žádosti povinen ze svého
bankovního účtu Klienta převést na bankovní účet Společnosti
ověřovací platbu ve výši 1,- Kč. Klient je oprávněn požadovat
vrácení této platby.
3.4.
Klient je dále povinen prostřednictvím Klientské zóny
nahrát kopii občanského průkazu, z něhož je patrno jméno,
příjmení, rodné číslo, datum narození, číslo průkazu totožnosti,
doba platnosti průkazu totožnosti, orgán, který jej vydal, pohlaví
místo trvalého nebo jiného pobytu.
3.5.
Klient je dále povinen na výzvu zaslat další podpůrný
doklad, z něhož lze vyčíst jméno, příjmení, rodné číslo, datum
narození a dále druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě
orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti (např. řidičský
průkaz, nebo cestovní pas).

3.9.
K uzavření Rámcové smlouvy a první Smlouvy o úvěru
dochází tak, že Klient na Webových stránkách odsouhlasí návrh
Rámcové smlouvy a první Smlouvu o úvěru tím, že zaškrtne
příslušná políčka a svůj souhlas potvrdí. Na základě odsouhlasení
mu bude prostřednictvím SMS na mobilní telefon zaslán unikátní
identifikační kód, který následně vloží do příslušného
formulářového pole na Webových stránkách a odesláním potvrdí
svoji vůli být vázán Rámcovou smlouvou a první Smlouvou o
úvěru.
3.10.
K uzavření každé další Smlouvy o úvěru dochází tak, že
Klient prostřednictvím Klientské zóny požádá o úvěr, zvolí
požadovanou výši jistiny úvěru v českých korunách a dobu
splatnosti úvěru ve dnech. Na základě této Žádosti je Věřitel
oprávněn Klientovi zaslat návrh Smlouvy o úvěru, který Klient
potvrdí vložením a odesláním unikátního identifikačního kódu,
jenž obdrží prostřednictvím SMS na mobilní telefon.
3.11.
V případě, že Klient neodešle unikátní identifikační kód
podle čl. 3.9. a 3.10. do (10) deseti dní od odeslání
identifikačního kódu, dochází k automatickému stornování
schválené Žádosti a Rámcová smlouva a Smlouva o úvěru již
nemůže být na základě této Žádosti uzavřena.
3.12.
Mezi Společností a Klientem může být účinná pouze
jedna Rámcová smlouva a jedna Smlouva o úvěru.
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3.13.
V případě, že Společnost odmítne Klientovi poskytnout
úvěr v důsledku posouzení jeho úvěruschopnost, informuje o
tomto odmítnutí Klienta bez zbytečného odkladu. Pokud je
důvodem neposkytnutí úvěru výsledek automatizovaného
zpracování údajů, nebo vyhledávání v databázi spravované
právnickou osobou podle zákona.

4.6.
Porušení povinností Klientem v čl. 4 může být
Společností považováno za hrubou nedbalost, v důsledku které
Klient odpovídá Společnosti za škodu v plné výši v této souvislosti
vzniklou.

4.

5.1.
Smlouvou o úvěru se Společnost zavazuje poskytnout
Klientovi na jeho výslovnou žádost finanční prostředky (Úvěr)
uvedené ve Smlouvě o úvěru na Klientův bankovní účet, a to již
během běžící lhůty pro odstoupení Klienta od Smlouvy o úvěru.

KLIENTSKÁ ZÓNA A WEBOVÉ STRÁNKY

4.1.
Na základě této Rámcové smlouvy je Klientovi
zpřístupněna zabezpečená Klientská zóna dostupná na
Webových stránkách, prostřednictvím které může spravovat své
údaje, přistupovat k dokumentům uvedeným v čl. 2.3 a podávat
Žádosti. Webové stránky jsou přístupné volně.
4.2.
Klient je povinen při využívání Webových stránek a
Klientské zóny dodržovat bezpečnostní standardy obezřetného
chování na internetu. Je zodpovědný za správnou manipulaci
s Webovými stránkami a s Klientskou zónou a je povinen
zachovávat mlčenlivost ohledně všech údajů, které na Webových
stránkách nebo v Klientské zóně použije. Klient zejména nesmí
sdělit přístupové údaje třetí osobě; nesmí zůstat přihlášen
v Klientské zóně; nesmí ponechat přístroj, z něhož je přihlášen,
bez svého dohledu atp. V případě podezření z narušení, odcizení,
či zneužití údajů, je Klient povinen bezodkladně informovat
Společnost
4.3.
Klient se zavazuje se Společností komunikovat osobně a
zavazuje se při komunikaci, tedy i na Webových stránkách
zejména při vyplňování Žádosti a v rámci operací v Klientské
zóně, užívat aktuální, správné a nezkreslené údaje. V případě
jejich změn je povinen bezodkladně provést změny v Klientské
zóně, příp. tyto bezodkladně písemně nahlásit Společnosti za
účelem aktualizace.
4.4.
Společnost nezaručuje dostupnost všech funkcionalit
v Klientské zóně po nepřetržitou dobu a Klient bere na vědomí,
že může Společnost kdykoli omezit dostupnost některé
funkcionality, či na dobu potřebnou např. k softwarové úpravě
Klientskou zónu zcela znepřístupnit.
4.5.
Přístup do Klientské zóny může být dále omezen
v případech, že má Společnost podezření na zneužití
přístupových údajů, či při pokusu o zneužití přístupových údajů, a
dále v případech, kdy se Společnost snaží předejít vzniku
případných škod.

5.

OBSAH SMLOUVY O ÚVĚR

5.2.
Společnost se zavazuje poskytnout Úvěr nejpozději do
třech (3) pracovních dnů od uzavření Smlouvy o úvěr, přičemž
okamžikem poskytnutí Úvěru se rozumí okamžik, kdy budou
finanční prostředky připsány z bankovního účtu Společnosti na
bankovní účet Klienta.
5.3.
Klient se Smlouvou o úvěru zavazuje Společnosti Úvěr
vrátit, dále se zavazuje zaplatit Společnosti případné poplatky za
poskytnutí úvěru a smluvené úroky.
5.4.
Klient prohlašuje, že je majitelem bankovního účtu,
který uvedl v Žádosti a který je uveden ve Smlouvě o úvěru.
Veškeré platby, jež budou v souvislosti s Rámcovou smlouvu a
Smlouvou o úvěru činěny, budou činěny prostřednictvím tohoto
Klientova bankovního účtu.
5.5.
Klient není oprávněn hradit závazky prostřednictvím
jiného bankovního účtu, než toho, který je uveden ve Smlouvě o
úvěru. V případě, že bude chtít Klient užívat pro platby jiný účet,
je povinen tuto informaci s předstihem sdělit Společnosti a je
současně povinen doložit kopii dokladu prokazujícího, že je Klient
majitelem bankovního účtu, kopii průkazu totožnosti Klienta a
kopii minimálně jednoho dalšího dokladu totožnosti a provést
ověřovací platbu.
5.6.
V případě, že klient poruší povinnosti stanovené v čl.
5.4, je na výzvu povinen doložit Společnosti dokumenty uvedené
v čl. 5.5. prokazující, že je majitelem jiného bankovního účtu.
Pokud tak Klient neučiní ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů, stávají
se dnem následujícím všechny jeho závazky splatné a Společnost
může požadovat jednorázové zaplacení všech takto
zesplatněných závazků.
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5.7.
Každou realizovanou platbu je Klient povinen opatřit
variabilním symbolem uvedeným ve Smlouvě o úvěru. Nebude-li
Klientem tato povinnost splněna, může být platba vrácena a
Klient se tak může dostat i do prodlení se splacením svých
závazků.
6.
SPLATNOST ÚVĚRU, PRODLOUŽENÍ SPLATNOSTI,
PŘEDČASNÉ SPLACENÍ ÚVĚRU
6.1.
Poskytnuté finanční prostředky, event. splátku (je-li úvěr
poskytnut splátky), včetně poplatku za poskytnutí úvěru a
smluvený úrok je Klient povinen Společnosti zaplatit nejpozději
v den splatnosti, který je stanoven ve Smlouvě o úvěru, a to na
bankovní účet Společnosti uvedený ve Smlouvě o úvěru. Klient je
oprávněn finanční prostředky vrátit také přes online platbu,
pokud je mu v Klientské zóně tato možnost zpřístupněna. Dnem
zaplacení je den, kdy jsou peníze připsány na bankovní účet
Společnosti.
6.2.
Klient může před dnem splatnosti zaplacením poplatku
za prodloužení splatnosti stanovenému ve Smlouvě o úvěru,
požádat o prodloužení doby splatnosti sjednanou ve Smlouvě o
úvěru o dalších pět (5) až třicet (30) dní, event. o jinou dobu,
pokud mu to je v Klientské zóně umožněno, a to i opakovaně.
6.3.
Výše poplatku za poskytnutí úvěru se stanovuje
procentuální částkou z výše jistiny úvěru. Poplatek činí 0,25 %,
nebo 0,5 %, nebo 1 % z výše jistiny za každý den prodloužení
doby splatnost, přičemž procentuální sazba odpovídá úrokové
sazbě (př.: Výše jistiny činí 1000 Kč, smluvní úrok činí 1 %,
zvolená doba prodloužení doby splatnosti činí 10 dní, poplatek
tak činí 100 Kč).
6.4.
Do jednoho (1) pracovního dne od připsání poplatku za
prodloužení doby splatnosti na bankovní účet Společnosti zašle
Společnost Klientovi e-mailem informace, zda se návrhu
vyhovuje a splatnost je prodloužena, či nikoli.
6.5.
V případě, že Společnost návrhu nevyhoví, den
splatnosti se neposunuje a platba za poplatek za prodloužení
doby splatnosti se započítává na úhradu závazků Klienta vůči
Společnosti.
6.6.
Smluvní strany se dohodly, že platby zaplacené Klientem
za jeho závazky vyplývající ze Smlouvy o úvěru jsou uspokojovány
v následujícím pořadí: 1. náklady spojené s uplatněním
pohledávky (účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti

s prodlením a náklady spojené s vymáháním pohledávky), 2.
smluvní pokuta, 3. úroky z prodlení, 4. smluvní úroky z úvěru, 5.
poplatky za poskytnutí úvěru, 6. jistina úvěru, není-li ujednáno
jinak.
6.7.
Klient je oprávněn poskytnuté finanční prostředky zcela
nebo zčásti zaplatit kdykoli po dobu trvání Smlouvy o úvěru.
V takovém případě má Klient právo na poměrně snížení úroků a
Společnost má právo požadovat náhradu odůvodněných nákladů,
které nepřesáhnou 0,5 % z předčasně splacené výše jistiny úvěru.
6.8.
Je-li Klientovi poskytnut úvěr s formou splácení na
splátky (dvě a více), nezaplacením jediné splátky se stává celý
úvěr splatným po uplynutí 30 dní od doby, kdy Společnost Klienta
vyzvala k uhrazení dlužné splátky.
7.
ÚROK Z PRODLENÍ, SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA
ÚČELNĚ VYNALOŽENÝCH NÁKLADŮ
7.1.
Smluvní strany se výslovně dohodly a ujednaly si, že
je případě prodlení Klient povinen zaplatit Společnosti smluvní
pokutu ve výši stanovené Smlouvou o úvěru. Dále je Klient
povinen zaplatit zákonný úrok z prodlení.
7.2.
Dále je v případě prodlení Klient povinen uhradit
poplatek ve výši 420 Kč za realizací úkonů spojených se zasláním
1. písemné upomínky. Dále je v případě nutnosti zaslání 2.
písemné upomínky povinen Klient uhradit poplatek ve výši 560
Kč. Bude-li Klient v prodlení se splacením jakékoli částky dle
Smlouvy o úvěru déle než 30 dnů, je Společnost oprávněna
pověřit vymáháním splatné částky třetí osobu. Klient se zavazuje
Společnosti zaplatit veškeré reálně vynaložené náklady spojené s
pověřením a činností třetí osoby k vymáhání dlužné částky, které
budou sestávat zejména z nákladů na telefonickou, elektronickou
a listovní komunikaci a za další účelnou činnosti směřující
k vymožení vzniklé pohledávky.
7.3.
Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok
Společnost na náhradu škody v plné výši.
8.

ŘEŠENÍ SPORŮ, STÍŽNOSTI

8.1.
Případné spory vzniklé z této Rámcové smlouvy a ze
Smluv o úvěru budou řešit věcně a místně příslušné soudy České
republiky podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního
řádu, ve znění pozdějších předpisů.
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8.2.
Je-li úvěr poskytovaný na základě Smlouvy o úvěru
spotřebitelským úvěrem dle příslušného právního předpisu,
může se Klient v případě sporu z této smlouvy obrátit na
Finančního arbitra, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1.
8.3.
Klient je oprávněn reklamovat služby poskytované
Společnosti v souladu s reklamačním řádem, který je umístěn na
Webových stránkách.
8.4.
Za výkon dohledu nad činností Společnosti odpovídá
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha, zelená linka:
800 160 170.
9.

10.3.
Klient je oprávněn Rámcovou smlouvu vypovědět pouze,
pokud má zaplacené veškeré závazky vůči Společnosti.
10.4.
Společnost je oprávněna obsah Rámcové smlouvy
změnit. S navrženými změnami bude Klient seznámen a to emailem a zprávou v Klientské zóně.
Zároveň mu bude
prostřednictvím SMS na mobilní telefon zaslán unikátní
identifikační kód, který následně vloží do příslušného
formulářového pole na Webových stránkách a odesláním potvrdí
svoji vůli být vázán změněnou Rámcovou smlouvou, pokud se
změnami souhlasí. V případě, že se změnami nesouhlasí, není na
základě nezměněné Rámcové smlouvy oprávněn požádat o další
úvěr.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ÚVĚRU
11.

9.1.
Klient má právo odstoupit od Smlouvy o úvěru bez
uvedení důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od uzavření.
Odstoupení je nutno učinit písemně a zaslat v listinné podobě na
adresu sídla Společnosti. Z odstoupení musí být patrné, že jej činí
Klient a musí být zřejmé, od které Smlouvy o úvěru odstupuje.
9.2.
V případě, že Klient odstoupí od Smlouvy o úvěru, je
povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne
odeslání odstoupení, vrátit Společnosti jistinu poskytnutého
spotřebitelského úvěru, dále úrok ve výši, na kterou by měla
Společnost nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a
to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne,
kde je jistina splacena. Odstoupení od smlouvy nevylučuje
povinnost zaplacení poplatků a smluvních pokut ze Smlouvy o
úvěru vyplývajících.
10.

ZÁVĚREČNÁ A OSTATNÍ USTANOVENÍ

11.1.
Komunikace mezi Klientem a Společností probíhá
v českém jazyce, a to primárně písemnou formou
prostřednictvím e-mailových adres, s výjimkou případů, kdy je
v Rámcově smlouvě nebo Smlouvě o úvěru výslovně uvedeno, že
je nutno komunikovat listinnou formou. Společnost může
Klientovi doručovat sdělení prostřednictvím Klientské zóny, za
okamžik doručení se v takovém případě považuje přihlášení
Klienta do Klientské zóny.
11.2.
Klient není oprávněn postoupit či jakkoli převést svá
práva, pohledávky, či závazky na třetí osobu bez předchozího
písemného souhlasu Společnosti. Společnost si vyhrazuje právo
pohledávky za Klientem převést a je povinna jej o tom
bezodkladně informovat. Smluvní strany se dohodly, že i nejistá
nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

RÁMCOVÁ SMLOUVA, JEJÍ TRVÁNÍ A ZMĚNY

10.1.
Rámcová smlouva je uzavřena na dobu určitou na dobu
2 let od podpisu Rámcové smlouvy, ale pouze za předpokladu, že
doba určitá nenastane dříve, než jsou vypořádány všechny
závazky s uzavřených Smluv o úvěru. V takovém případě platnost
smlouvy končí dnem vypořádání závazků ze všech Smluv o úvěru
10.2.
Smluvní strany jsou oprávněny Rámcovou smlouvu
vypovědět písemnou výpovědí, přičemž Klient je povinen
výpověď doručit v listinné podobě na sídlo Společnosti.
Společnost je oprávněna Rámcovou smlouvu vypovědět kromě
listinné formy také formou e-mailu, či doručením výpovědi do
Klientské zóny. Výpověď je účinná okamžikem doručení druhé
smluvní straně.

11.3.
Ustanovení Smlouvy a těchto Podmínek jsou
oddělitelná. Pokud by jakékoliv ustanovení bylo kdykoliv
prohlášeno za neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, potom
zbývající ustanovení nebudou neplatností, neúčinností nebo
nevynutitelností jiných ustanovení stižena, a zůstanou v
platnosti, účinná a vynutitelná.
11.4.
Společnost na základě žádosti Klienta poskytne kdykoli
po dobu trvání Smlouvy o úvěru bezplatně výpis z účtu v podobě
tabulky umoření. Společnost může výpis z účtu kromě listinné
formy odeslat také e-mailem, či doručit do Klientské zóny.
11.5.
Pokud má Klient již uzavřenou se Společností Rámcovou
smlouvu o úvěru, je původní Rámcová smlouva o úvěru
podpisem touto Rámcovou smlouvou o úvěru nahrazena.

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU
ID:
11.6.
Klient prohlašuje, že pravdivě uvedl veškeré údaje, a
souhlasí s tím, že za správnost, pravdivost a nezkreslenost údajů
odpovídá. Klient prohlašuje, že není politicky exponovanou
osobou.
11.7.
Klient prohlašuje, že se seznámil se všemi podmínkami
Rámcové smlouvy a podmínkami Smluv o úvěru, všemu rozumí a
nepožaduje další vysvětlení.
V XXX dne XXX, XXX hod.

_______________________
Jméno Příjmení
Klient

Podpis Klienta byl uskutečněn elektronicky prostřednictvím
Webových stránek.
Unikátní identifikační kód byl zaslán Klientovi na mobilní telefon
formou SMS.

________________________
Daniel Havel
předseda představenstva
za Společnost

