SMLOUVA O ÚVĚRU
ID:
SPOLEČNOST
Název:
IČO:
OR:
Sídlo:
E-mail:
Webové stránky:
Telefon:
Číslo bankovního účtu:
Zastoupená:

SWISS FUNDS, a.s.
054 21 721
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 21887
V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
info@svycarskapujcka.cz
www.svycarskapujcka.cz
2601069678/2010
Pavel Strnádek, člen 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:
(dále jen „Klient“)

uzavřeli tuto

SMLOUVU O ÚVĚRU
(dále také jako „Smlouva o úvěru“)

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.
Podpisem této Smlouvy 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. Klient se Smlouvou o úvěru zavazuje Společnosti Úvěr vrátit, dále se zavazuje
zaplatit Společnosti poplatky za poskytnutí úvěru a smluvené úroky.
1.2.
Obsah této Smlouvy o úvěru je tvořen ustanoveními této smlouvy a dále Rámcovou smlouvu o úvěru, kterou
Klient uzavřel se Společností. Rámcová smlouva o úvěru a Smlouva o úvěru jsou neoddělitelné.

SMLOUVA O ÚVĚRU
ID:
2.

PODMÍNKY ÚVĚRU

PODMÍNKY ÚVĚRU
Druh úvěru:
Výše úvěru:
Celková splatná částka:
Splatnost úvěru:
Výše splátky:
Doba úvěru:
Poplatek za poskytnutí úvěru:
Úroková sazba (denní):
Roční procentní sazba nákladů:
Poplatek za prodloužení doby splatnosti:
Poplatek za předčasné splacení:
Smluvní pokuta v případě prodlení:
Náhrada nákladů v případě prodlení:
Bankovní účet Společnosti:
Variabilní symbol pro platby:

3.

bezhotovostní bezúčelový

0 Kč

0,5 % z předčasně splacené částky jistiny
0,1 % denně

VYBRANÁ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1.
Smluvní strany se výslovně dohodly a ujednaly si, že je v případě prodlení Klient povinen zaplatit Společnosti
smluvní pokutu ve výši stanovené Smlouvou o úvěru a náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s prodlením
ve výši stanovené Smlouvou o úvěru a Rámcovou smlouvou o úvěru v čl. 7.2.
3.2.
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, a to i
opakovaně. Režim prodlužování doby splatnosti je stanoven v čl. 6 a násl. Rámcové smlouvy o úvěru.
3.3.
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. Režim odstoupení
od smlouvy je stanoven v čl. 10 a násl. Rámcové smlouvy o úvěru.
3.4.
Společnost na základě žádosti Klienta poskytne kdykoli po dobu trvání Smlouvy o úvěru bezplatně výpis z účtu
v podobě tabulky umoření.
4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1.
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.
4.2.
Klient prohlašuje, že se seznámil se všemi podmínkami Rámcové smlouvy a podmínkami Smluv o úvěru,
všemu rozumí a nepožaduje další vysvětlení. Klient prohlašuje, že se cítí být vázán ustanoveními této Smlouvy o úvěru
i ustanoveními Rámcové smlouvy o úvěru a je si vědom skutečnosti, že tato ustanovení jsou si postavena na roveň.
V případě rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy o úvěru a Rámcové smlouvy o úvěru mají přednost ustanovení
Smlouvy o úvěru.

SMLOUVA O ÚVĚRU
ID:
4.3.
Tato Smlouva o úvěru je uzavírána na základě Žádosti Klienta za použití prostředků komunikace na dálku
prostřednictvím Webových stránek. Klient a Společnost se dohodli, že tento způsob uzavření smlouvy je dostatečně
určitý a toto jednání má platnost písemného právního jednání. S ohledem na to, že Klient před uzavřením Smlouvy o
úvěru odeslal Společnosti ověřovací platbu ve výši 1 Kč z bankovního účtu vedeného na jeho jméno, a zároveň
Společnosti poskytl výpis ze stejného bankovního účtu vedeného na jeho jméno, je totožnost Klienta dostatečně
ověřena.
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.

________________________
Pavel Strnádek
člen představenstva
za Společnost

