SMLOUVA O ÚVĚRU  ČSOB FLEXI PŮJČKA NA BYDLENÍ

13027353U

ČÍSLO SMLOUVY: 002644199R
Československá obchodní banka, a. s.
se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
(dále jen „ČSOB“); bezplatná infolinka 800 300 300
za ČSOB:
Adam Novák, Schvalovatel, Karel, Schvalovatel
pobočka
Vývoj produktů a procesů spotřebního financování, Radlická 333/150, PRAHA 5,
15057

na straně jedné
a
pan/paní Radim Pavelka
rodné číslo: 940803/0016
trvalý pobyt: Jílovská 17, Davle  Sázava, 25206, CZ
(dále jen „Klient“) na straně druhé
ČSOB a Klient (dále společně též „smluvní strany“)
uzavírají
podle ustanovení občanského zákoníku a zákona o spotřebitelském úvěru

tuto Smlouvu o úvěru

Úvodní ustanovení
Smlouvu tvoří tyto části:
I. Smlouva o ČSOB Spotřebitelském úvěru (dále jen „Smlouva o spotřebitelském úvěru“)
II. Smlouva o úvěru k ČSOB Kreditní kartě (dále jen „Smlouva o kreditní kartě“)
III. Společná ustanovení
Smluvní strany sjednávají, že Smlouva o spotřebitelském úvěru a společná ustanovení uvedená v části III. Smlouvy
o úvěru nabývají účinnosti dnem uzavření Smlouvy o úvěru a Smlouva o kreditní kartě nabývá účinnosti splněním
následujících odkládacích podmínek:
a) ČSOB zašle Klientovi kreditní kartu specifikovanou v části II. Smlouvy o úvěru a
b) Klient kreditní kartu aktivuje způsobem specifikovaným v části II. Smlouvy o úvěru
Smluvní strany dále sjednávají, že se každá z těchto smluv posuzuje samostatně.
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Klient může od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od
Smlouvy musí mít písemnou formu a musí v něm být uvedeno zejména jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum
narození Klienta a identifikace Smlouvy. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, jeli odstoupení odesláno
ČSOB v listinné podobě nejpozději v poslední den lhůty. Došloli k odstoupení od Smlouvy, je Klient povinen ČSOB
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu a úrok ve výši sjednané ve
Smlouvě, na kterou by ČSOB vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl
spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena.
Část I  Smlouva o ČSOB spotřebitelském úvěru
I.1. Obchodní podmínky
Součástí Smlouvy o spotřebitelském úvěru jsou Obchodní podmínky pro ČSOB Spotřebitelské úvěry v platném znění,
se kterými se Klient seznámil, a podpisem Smlouvy s nimi vyslovuje svůj souhlas. To znamená, že jsou smluvní strany
vázány nejen Smlouvou o spotřebitelském úvěru, ale mají rovněž práva a povinnosti obsažená v Obchodních podmínkách
pro ČSOB Spotřebitelské úvěry a že nesplnění povinnosti vyplývající z těchto podmínek má stejné důsledky jako
nesplnění povinnosti vyplývající ze Smlouvy o spotřebitelském úvěru. Odchylná ujednání ve Smlouvě o spotřebitelském
úvěru mají přednost před zněním Obchodních podmínek pro ČSOB Spotřebitelské úvěry.
I.2. Výše a účel úvěru
ČSOB poskytne Klientovi po splnění všech smluvních podmínek peněžní prostředky formou spotřebitelského úvěru do
celkové výše úvěrového limitu 810000,00 Kč, slovy osmsetdesettisíc korun českých (dále jen „Úvěrový limit“).
Peněžní prostředky mohou být čerpány ke dni 31.01.2017 , pokud jsou v tento den splněny všechny smluvní podmínky.
Úvěr musí být čerpán jednorázově.
Úvěr je sjednáván jako neúčelový. Klient však může určit, že je sjednaný úvěr čerpán na některý z účelů uvedených v
příloze Informace o způsobu doložení účelovosti pro ČSOB spotřebitelský úvěr pro vlastní bydlení Klienta (dále jen
Příloha č. 1), která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
Zvolíli Klient účelové čerpání úvěru, nesmí být úvěr čerpán na účely dle Přílohy č. 1 vztahující se k nemovitostem/
objektům, které jsou předmětem exekuce a na kterých vázne zástavní právo, o kterém klient ČSOB prokazatelným
způsobem předem neinformoval.
Pokud Klient určí, že úvěr je účelově čerpán, předloží ČSOB doklady prokazující použití úvěru v souladu s účelem
úvěru a v souladu s Přílohou č. 1 do 6 měsíců od podpisu Smlouvy o spotřebitelském úvěru. Poslední den této lhůty je
den, který se číslem shoduje se dnem podpisu Smlouvy o spotřebitelském úvěru. Pokud tento den není dnem pracovním,
je Klient povinen toto zajistit nejpozději v pracovním dni následujícím po tomto dni. Pokud však Klient nezvolí, že úvěr
je účelově čerpán nebo nepředloží doklady prokazující použití úvěru, bude sjednaný spotřebitelský úvěr považován za
poskytnutý bez uvedení účelu.
ČSOB a Klient výslovně sjednávají, že určíli Klient, že je úvěr čerpán na některý z účelů dle Přílohy č. 1, není povinen
doložit účel úvěru až do výše 20% ze sjednané výše Úvěrového limitu; max. však =60.000= Kč; ČSOB u této výše úvěru
účel úvěru nesleduje.
ČSOB je oprávněna kontrolovat soulad využití poskytnutých peněžních prostředků s účelem úvěru určeným Klientem a
Klient je povinen poskytnout ČSOB veškerou součinnost, kterou je od něj možné rozumně vyžadovat.
ČSOB je oprávněna posoudit, zda rozsah a předmět plnění uvedený v dokladech předložených Klientem je v souladu s
Klientem určeným účelem úvěru. Klient prohlašuje, že byl seznámen se způsobem doložení sjednaného účelu úvěru a
svým podpisem Smlouvy o úvěru potvrzuje svůj souhlas s obsahem Přílohy č. 1.
ČSOB se zavazuje poskytnout Klientovi peněžní prostředky převedením na účet Klienta číslo 34217160/0300, jehož je
Klient majitelem nebo bude majitelem a zároveň prohlašuje, že nechce využívat bezplatný technický účet. Klient
tímto žádá o převedení peněžních prostředků na tento svůj účet v plné výši úvěrového limitu. Klient je oprávněn kdykoliv
sjednat změnu účtu pro splácení a využít tak pro splácení technický účet ČSOB.
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I.3. Zajištění úvěru
Poskytovaný úvěr není zajištěn.
I.4. Podmínky čerpání
Peněžní prostředky nebo jejich část až do výše Úvěrového limitu mohou být čerpány po splnění následujících podmínek:
a) Smlouva o spotřebitelském úvěru byla ze strany Klienta právoplatně podepsána a ČSOB obdržela všechny smluvně
dohodnuté podklady a dokumenty a byl zaplacen poplatek za poskytnutí úvěru.
b) Nenastalo porušení povinností nebo skutečnost nebo změna specifikovaná v čl. 9. Obchodních podmínek pro ČSOB
Spotřebitelské úvěry.
Byly splněny následující specifické podmínky čerpání úvěru:
Klient složil peněžní prostředky na svůj účet určený ke splácení k úhradě poplatku za poskytnutí úvěru uvedeného
v čl. I.5. Smlouvy o spotřebitelském úvěru. V případě, že nebude na účtu určenému ke splácení dostatek peněžních
prostředků na úhradu tohoto poplatku, bude poplatek uhrazen z té části úvěru, u které Klient není povinen doložit
účel úvěru dle čl. I.2 Smlouvy o spotřebitelském úvěru.
ČSOB není povinna umožnit Klientovi čerpání úvěru na základě Smlouvy o spotřebitelském úvěru v případě, že výše
uvedené podmínky čerpání úvěru nebudou splněny.
I.5. Úročení a poplatky za úvěr
Parametry úvěru jsou závislé na tom, zda Klient dle čl. I.2 Smlouvy o spotřebitelském úvěru zvolí a doloží účelové
čerpání úvěru. Pokud tak Klient neučiní, bude vyčerpaný a nesplacený úvěr nebo jeho část po dobu prvních 6 měsíců
úročen pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,90 % p.a. a od 7. měsíce bude úvěr úročen pevnou úrokovou sazbou ve výši
8.9 % p.a. Celková částka, kterou je potřeba zaplatit, v takovém případě činí 1302840,51 Kč a roční procentní sazba
nákladů na spotřebitelský úvěr činí 8,99 % p.a., a to za předpokladu, že čerpání úvěru ve výši úvěrového limitu proběhne
ke dni 31.01.2017, úvěr bude úročen s výše uvedenými úrokovými sazbami, poplatek za poskytnutí úvěru, poplatek za
pojištění a poplatek za správu úvěru jsou ve výši sjednané ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru s tím, že poplatek za
poskytnutí úvěru je splatný v den čerpání, poplatek za pojištění je splatný dle bodu I.8. Smlouvy a úrok je splatný spolu s
jistinou, která je splatná v termínech dle bodu I.6 Smlouvy o spotřebitelském úvěru. Poplatek za správu úvěru je splatný
dle tohoto bodu smlouvy.
Pokud však klient zvolí a doloží, že úvěr je čerpán účelově, zůstává úroková sazba po celou dobu trvání Smlouvy stejná,
jako po dobu prvních 6 měsíců. V takovém případě činí výše celkové částky, kterou je třeba zaplatit, 1129195,30 Kč a
roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr je 6,07 % p.a., poplatek za poskytnutí úvěru, poplatek za pojištění
a poplatek za správu úvěru jsou ve výši sjednané ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru s tím, že poplatek za uzavření
smlouvy je splatný v den čerpání. Poplatek za pojištění je splatný dle bodu I.8 Smlouvy a úrok je splatný spolu s jistinou,
která je splatná v termínech dle bodu I.6 Smlouvy o spotřebitelském úvěru. Poplatek za správu úvěru je splatný dle tohoto
bodu smlouvy.
Pro případ odstoupení Klienta od Smlouvy činí výše denního úroku 133 Kč, a to za období ode dne, kdy byl
spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena.

Za poskytnutí úvěru Klient zaplatí poplatek ve výši 0,00 Kč nejpozději ke dni čerpání úvěru.
Za správu úvěru s výpisem v elektronické formě bude ČSOB účtovat Klientovi měsíčně poplatek ve výši 0,00 Kč,
a to za každý, i započatý, kalendářní měsíc. Klient se zavazuje platit tento poplatek vždy 15 . dne v měsíci počínaje
kalendářním měsícem následujícím po uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru. Poplatek za vedení základního typu
účtu činí měsíčně 55 Kč. Počet těchto plateb se odvíjí od počtu plateb uvedených v čl. I.6.
Aktuální výše poplatků dle této Smlouvy, které jsou uvedeny v Sazebníku ČSOB pro fyzické osoby – občany (dále také
„Sazebník“), jsou určovány tímto Sazebníkem.
I.6. Splácení
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Klient se zavazuje splácet úroky a jistinu úvěru v 144 měsíčních anuitních splátkách ve výši 7845,00 Kč vždy 15 . dne
v měsíci; pokud v některém měsíci není tento den, pak v poslední den v tomto měsíci. První splátka bude splatná dne
15.02.2017 a poslední splátka bude splatná dne 15.01.2029.
Výše měsíční splátky závisí na tom, zda Klient dle čl. I.2 Smlouvy o spotřebitelském úvěru zvolí a doloží účelové čerpání
úvěru. Pokud tak Klient neučiní, je výše měsíční splátky v prvních šesti měsících 7845,00 Kč a od sedmého měsíce
9101,00 Kč; výše poslední splátky pak činí 8933,51 Kč. Pokud však Klient zvolí a doloží, že úvěr je čerpán účelově, je
výše měsíční splátky po celou dobu trvání Smlouvy o spotřebitelském úvěru ve výši 7845,00 Kč s výjimkou poslední
splátky, která činí 7360,30 Kč. Každá anuitní splátka v celkové sjednané výši bude obsahovat částku určenou k zaplacení
jistiny a částku k zaplacení úroků.
Pokud si Klient sjednává některou z variant pojištění, činí celková měsíční splátka včetně poplatku za pojištění v
prvních 6 měsících 8230,00 Kč. Od sedmého měsíce se celková měsíční splátka včetně poplatku za pojištění skládá z
pravidelné splátky, která činí 1302840,51 Kč a poplatku za pojištění, který činí 385,00 Kč. Pokud však Klient dle článku
I.2 Smlouvy o spotřebitelském úvěru zvolí a doloží, že úvěr je čerpán účelově, je výše celkové měsíční splátky včetně
poplatku za pojištění po celou dobu trvání Smlouvy o spotřebitelském úvěru ve výši 8230,00 Kč.
Pokud v průběhu splácení dojde k prodlení, tj. Klient nedodrží výši splátek a/nebo dny splatnosti, může se výše poslední
anuitní splátky lišit od sjednané výše anuitní splátky.
Klient je oprávněn předčasně splatit úvěr nebo jeho část včetně poplatků a příslušenství (tj. především splatného
úroku k datu předčasného splacení a splatných poplatků) k datu dohodnutému s ČSOB, jinak ke dni splatnosti splátky
bezprostředně následující po doručení písemného oznámení Klienta o jeho úmyslu úvěr nebo jeho část předčasně splatit
ČSOB, jestliže k tomuto dni má na účtu určenému ke splácení dostatek peněžních prostředků. Jestliže Klient nebude mít
k datu předčasné splátky na svém účtu dostatek peněžních prostředků pro provedení předčasné splátky v požadované výši
(tj. celého úvěru nebo jeho části včetně příslušenství), předčasná splátka se neprovede.
ČSOB nemá v případě předčasného splacení práva na náhradu nákladů s tím vzniklých.
V období splácení je Klient oprávněn požádat ČSOB bez poplatku o:
a) změnu výše splátek (snížení či zvýšení)
b) odklad splátek
Možnosti uvedené v bodech a) a b) může Klient využít nejdříve po 6 zaplacených měsíčních splátkách, maximálně
třikrát během splácení, maximálně jednou za dvanáct měsíců. Celková splatnost úvěru nemůže být prodloužena v
případě využití možností uvedených v bodech a) a b) o více než 24 měsíců a zároveň nesmí překročit 144 měsíců. Klient
bere na vědomí, že ČSOB nemusí Klientovi možnosti v bodech a) a b) umožnit, ale že vždy posuzuje Klientovu aktuální
situaci.
V případě, že ČSOB žádosti Klienta vyhoví, informuje Klienta písemně Oznámením odeslaným na kontaktní adresu
Klienta. Pokud Klient žádá o mimořádnou splátku se snížením měsíční splátky nebo o zvýšení či snížení výše splátky,
vyhotoví ČSOB dodatek, který následně Klient i ČSOB podepíše. V případě změny výše splátek či odkladu splátek je
ČSOB o této skutečnosti oprávněna informovat rovněž oprávněné uživatele Bankovního registru klientských informací,
Nebankovního registru klientských informací a členy sdružení SOLUS v souladu se Souhlasem se zpracováním
osobních údajů, se kterým Klient vyjádřil svůj souhlas.

I.7. Úrok z prodlení, smluvní pokuta a další důsledky vyplývající z prodlení Klienta
Pro případ, že Klient nedodrží termíny a výši splátek nebo nesplatí ostatní peněžité závazky vyplývající ze Smlouvy o
spotřebitelském úvěru, je ČSOB oprávněna účtovat Klientovi úrok z prodlení dle nařízení vlády 351/2013 Sb., který ke
dni sjednání smlouvy činí částku ve výši REPO sazby ČNB zvýšené o 8 procentních bodů p.a. a dále smluvní pokutu
v denní výši 0,10 % obojí z částek, které je Klient povinen zaplatit z peněžitých závazků vyplývajících ze Smlouvy o
spotřebitelském úvěru a které nebyly zaplaceny v dohodnutých termínech jejich splatnosti. Splatnost úroku z prodlení a
smluvní pokuty nastává okamžitě po jejich vzniku vždy příslušný den, ve kterém se Klient nachází v prodlení. ČSOB je
oprávněna inkasovat úrok z prodlení, smluvní pokutu a poplatky za upomínky a výzvy z účtů Klienta i bez jeho souhlasu.
ČSOB je oprávněna zasílat Klientovi upomínky a výzvy a Klient je povinen uhradit ČSOB poplatky spojené se zasíláním
upomínek a výzev. Aktuální výše poplatku za první a další upomínku činí 300 Kč, poplatek za výzvu činí 500 Kč a
jejich změny jsou určovány Sazebníkem. Upomínky jsou Klientovi zasílány na začátku prodlení a Klienta informují o
skutečnosti, že neproběhla splátka jeho úvěru. Následně jsou odesílány výzvy a Klient je v nich opakovaně vyzýván k
úhradě splátek. Zároveň je Klient seznámen s dalšími důsledky spojenými s prodlením.
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ČSOB je oprávněna poskytovat třetím osobám mimo jiné i informace o platební morálce Klienta, v souladu se Souhlasem
se zpracováním osobních údajů, který Klient podepsal.
V případě prodlení Klienta s placením úvěru je ČSOB oprávněna kdykoli Klientovi adresovat výzvu nebo upomínku
k uhrazení dlužné částky. Pokud tak Klient ve lhůtě 30 dní od prvního upomenutí neučiní, je ČSOB oprávněna jistinu
úvěru zesplatnit ke dni uvedeném v oznámení. ČSOB je oprávněna zesplatnit jistinu úvěru dále tehdy, pokud bude zjištěn
úpadek Klienta ve smyslu insolvenčního zákona.
V případě prodlení Klienta s plněním jeho závazků vůči ČSOB je ČSOB oprávněna kdykoli poté:
a) omezit nebo zastavit, resp. neumožnit čerpání peněžních prostředků,
b) provést blokaci veškerých účtů Klienta vedených u ČSOB (zejména neprovádět Klientovy příkazy a nevyplácet
hotovost),
c) použít zůstatky účtů a došlé úhrady na splacení již splatných závazků Klienta,
d) změnit pořadí splácení úvěru takto: poplatky, smluvní pokuta, jistina, úroky, úroky z prodlení
I.8. Pojištění úvěru
V souladu s „Pojistnou smlouvou o pojištění dlužníků ze spotřebitelských úvěrů“ č. 1900037475 (dále jen „pojistná
smlouva“) uzavřenou mezi ČSOB, a.s. jako pojistníkem a ČSOB Pojišťovnou, a. s., členem holdingu ČSOB, Pardubice,
Zelené předměstí, Masarykovo nám. čp. 1458, PSČ 532 18, IČO: 45534306 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567 jako pojistitelem je součástí Smlouvy o spotřebitelském úvěru
pojištění pro níže uvedeného klienta (dále též „pojištěný“), a to v rozsahu dle zvolené varianty pojištění.
Pojištěný Radim Pavelka rodné číslo 940803/0016 , který je smluvní stranou dle Smlouvy o spotřebitelském úvěru.
Varianta pojištění
Základní (Varianta 1)  pojištění pro případ smrti nebo invalidity
Poplatek za pojištění  poplatek za poskytnutí této služby bude pojistník pojištěnému účtovat měsíčně, tj. za každý,
i započatý, kalendářní měsíc trvání pojištění a to počínaje měsícem následujícím po měsíci, do něhož spadá počátek
pojištění. V období splácení úvěru je tento poplatek splatný současně s úvěrovou splátkou, v době čerpání úvěru nebo
odkladu splátek je tento poplatek splatný vždy k datu odpovídajícímu datu splatnosti úvěrových splátek uvedených ve
Smlouvě o spotřebitelském úvěru, a je účtován k tíži účtu uvedenému ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru. V případě,
že v den splatnosti poplatku za pojištění nebude pojištěný schopen uhradit jakoukoliv splatnou částku podle Smlouvy
o spotřebitelském úvěru v plné výši, je pojistník oprávněn stanovit k úhradě které pohledávky, resp. kterých částí
pohledávek, bude částečná splátka použita.
Výše poplatku je stanovena v souladu s platným Sazebníkem poplatků ČSOB, který je k dispozici ve všech obchodních
místech ČSOB.
Aktuální výše měsíčního poplatku k datu uzavření přihlášky k pojištění činí 385,00 Kč.
V případě změny parametrů pro výpočet poplatku za pojištění (např. mimořádná splátka, změna úrokové sazby, atd.)
může dojít ke změně (zvýšení nebo snížení) výše poplatku za pojištění.
Počátek pojištění  počátkem pojištění je první den čerpání úvěru.
Konec pojištění  je den poslední splátky uvedený ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru nebo datum zesplatnění úvěru
nebo poslední den kalendářního měsíce, v němž se pojištěný dožije 65 let, nastaneli tento den před datem poslední
splátky a nezanikneli pojištění v souladu s pojistnou smlouvou již dříve. Zanikneli smluvní vztah mezi pojistníkem
a pojištěným, založený Smlouvou o spotřebitelském úvěru, je koncem pojištění den zániku smluvního vztahu. Jeli
pojištěný pojistníkem z pojištění odhlášen, je koncem pojištění poslední den kalendářního měsíce, v němž byl odhlášen.
Odhlášení pojištěného z pojištění:
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Jeli pojistníkovi doručena písemná žádost pojištěného o ukončení pojištění, odhlásí jej pojistník z pojištění nejpozději
ke konci následujícího kalendářního měsíce, ve kterém byla žádost pojistníkovi doručena. Jeli pojištěný pojistníkem z
pojištění odhlášen, nemůže být již tento opětovně do pojištění přihlášen.
Pojištěný je povinen uhradit poplatek za pojištění až do data zániku pojištění.
Změny pojištění
a) Změna varianty pojištění
Na základě písemné dohody pojištěného s pojistníkem může být:
kdykoliv v době trvání pojištění změněno pojištění v Rozšířené variantě (Varianta 3) na pojištění ve Standardní
variantě (Varianta 2) nebo v Základní variantě (Varianta 1) nebo pojištění ve Standardní variantě (Varianta 2) na pojištění v
Základní variantě (Varianta 1),
kdykoliv v době trvání pojištění změněno pojištění v Základní variantě (Varianta 1) na pojištění ve Standardní
variantě (Varianta 2)
do 6 měsíců od uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru může být změněno pojištění v Základní variantě
(Varianta 1) nebo pojištění ve Standardní variantě (Varianta 2) na pojištění v Rozšířené variantě (Varianta 3).
Počátkem pojištění, která výše uvedenými změnami byla sjednána, je první den kalendářního měsíce následujícího
po uzavření písemné dohody mezi pojištěným a pojistníkem nebo první den čerpání úvěru, nastaneli tento den
později.
Změna varianty pojištění nabývá účinnosti 1. dne kalendářního měsíce následujícího po datu uzavření písemné
dohody nebo první den čerpání úvěru, nastaneli tento den později.
b)

Změna konce pojištění
Na základě písemné dohody pojištěného s pojistníkem může být změněno datum konce pojištění v případě, že
dochází k odkladu, snížení či zvýšení měsíčních úvěrových splátek, kdy novým koncem pojištění je až nově
dohodnutý den splatnosti poslední splátky úvěru.

Výluky z pojištění
a) Výluky z pojištění pro případ smrti nebo invalidity jsou uvedeny v čl. 14 odst. 2 Všeobecných pojistných podmínek
pojištění osob 04/2016 a v čl. 6 Zvláštních pojistných podmínek pojištění pro případ smrti nebo invalidity pro
skupinová pojištění osob 04/2016.
b) Výluky z pojištění pro případ pracovní neschopnosti jsou uvedeny v čl. 14 odst. 2 Všeobecných pojistných
podmínek pojištění osob 04/2016 a v čl. 5 Zvláštních pojistných podmínek pojištění pro případ pracovní
neschopnosti pro skupinová pojištění osob 04/2016.
c) Výluky z pojištění pro případ ztráty zaměstnání jsou uvedeny v čl. 14 odst. 2 Všeobecných pojistných podmínek
pojištění osob 04/2016 a v čl. 5 Zvláštních pojistných podmínek pojištění ztráty zaměstnání pro skupinová pojištění
osob 04/2016.
Pojistitelem vyplacené pojistné plnění započte pojistník proti zůstatku jistiny úvěru pojištěného.
Prohlášení pojištěného
1.

2.
3.
4.
5.

V případě pojištění dle Varianty 1 nebo 2 nebo 3 Pojištěný prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými pojistnými
podmínkami pojištění osob 04/2016, Zvláštními pojistnými podmínkami pojištění pro případ smrti nebo invalidity
pro skupinová pojištění osob 04/2016 a obsahem pojistné smlouvy č. 1900037475 platné a účinné ke dni
podpisu tohoto prohlášení uzavřené mezi ČSOB Pojišťovnou, a. s., člen holdingu ČSOB, jako Pojistitelem, a
Československou obchodní bankou, a.s. jako Pojistníkem, souhlasí s nimi a svým podpisem vyjadřuje souhlas s
pojištěním dle těchto dokumentů.
V případě pojištění dle Varianty 2 nebo 3 Pojištěný dále prohlašuje, že se seznámil se Zvláštními pojistnými
podmínkami pojištění pro případ pracovní neschopnosti pro skupinová pojištění osob 04/2016.
V případě pojištění dle Varianty 3 Pojištěný dále prohlašuje, že se seznámil se Zvláštními pojistnými podmínkami
pojištění pro případ ztráty zaměstnání pro skupinová pojištění osob 04/2016.
Pojištěný prohlašuje, že k datu podpisu tohoto prohlášení je mladší 64 let.
Pojištěný prohlašuje, že ke dni vstupu do pojištění, resp. podpisu Přihlášky k pojištění, nepobírá dávky starobního
důchodu a je si vědom skutečnosti, že ve chvíli vstupu do starobního důchodu je povinen tuto skutečnost oznámit
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6.
7.
8.

9.

Pojistníkovi. Po oznámení vstupu do starobního důchodu bude pojištění Pojistníkem ukončeno, a to k poslednímu
dni kalendářního měsíce, ve kterém Pojištěný tuto skutečnost Pojistníkovi nahlásil.
Pojištěný prohlašuje, není invalidní ve 3. stupni, ani v období 5 let před datem počátku pojištění nebyl uznán
invalidním v jakémkoli stupni.
V případě pojištění dle Varianty 2 Pojištěný dále prohlašuje, že není v pracovní neschopnosti a že za uplynulých
12 měsíců nebyl v pracovní neschopnosti delší než 30 po sobě jdoucích dnů (s výjimkou zlomenin, těhotenství,
apendektomie  operace slepého střeva či odstranění krčních mandlí)
V případě pojištění dle Varianty 3 Pojištěný dále prohlašuje, že má pracovní poměr na dobu neurčitou a současně
nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru, neuzavřel se zaměstnavatelem dohodu o skončení
pracovního poměru a není ve zkušební době nebo je ve služebním poměru na dobu neurčitou a současně nepodal
žádost o skončení služebního poměru, ani mu nebylo doručeno rozhodnutí, na základě kterého mu služební poměr
skončí.
Pojištěný prohlašuje, že si je vědom toho, že pokud skutečnosti uvedené v bodech 1 – 7 tohoto Prohlášení nejsou
pravdivé, pojištění vzhledem k ujednáním v Pojistné smlouvě vůbec nevznikne.

Souhlasy pojištěného
1.
2.
3.

4.
5.

Pojištěný souhlasí s určením Pojistníka jako osoby oprávněné resp. obmyšlené, je si vědom toho, že mu z tohoto
důvodu pojistné plnění nenáleží (že náleží právě Pojistníkovi), a dává Pojistníkovi souhlas k přijetí pojistného
plnění.
Pojištěný souhlasí s tím, aby v případě vzniku pojistné události Pojistník poskytl Pojistiteli na základě jeho žádosti
kopii Smlouvy o úvěru.
Pojištěný svým níže uvedeným podpisem uděluje ČSOB Pojišťovně, a. s., člen holdingu ČSOB (dále také jen
„pojistitel“), následující souhlasy:
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů, respektive
souhlas s využíváním rodného čísla.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, výslovný souhlas se zpracováním citlivých údajů za účelem provozování pojišťovací
činnosti, činností souvisejících s pojišťovací činností, zajišťovací činnosti.
V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o
změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů,
souhlas k využití podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení.
V souladu s ustanovením ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas s poskytnutím informací týkajících pojištění určeným subjektům.
V souladu s ustanovením § 2828 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas se získáváním údajů o zdravotním stavu, se zjišťováním zdravotního stavu nebo příčiny smrti,
a to od ošetřujících lékařů a zdravotnických zařízení.
Pojištěný byl informován o účelu zpracování osobních údajů, výčtu zpracovávaných osobních údajů, identifikaci
správce a období zpracování osobních údajů, k nimž jsou výše uvedené souhlasy uděleny. Tyto informace jsou
uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách pojistitel, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.
Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli v souladu s ustanovením § 441 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, plnou moc k tomu, aby jej zastupoval, jeho
jménem právně jednal a tam, kde jím obecně závazné právní předpisy takové právo poskytují, aby jeho jménem
požadoval jakékoliv informace od orgánů veřejné moci (např. orgánů činných v trestním řízení, správních orgánů
apod.) nebo od jakýchkoliv třetích fyzických či právnických osob (např. zdravotních pojišťoven) nebo aby jeho
jménem u zmíněných orgánů a fyzických či právnických osob nahlížel do spisů těmito orgány či osobami vedenými
a činil si z nich výpisy či opisy.

Pojištěný prohlašuje, že převzal pojistné podmínky.
I.9. Prohlášení a závazky Klienta
I.10 Úvěry v cizí měně
Pokud má Klient v momentě uzavření smlouvy o úvěru, u kterého klient určí účelovost čerpání na bydlení,
a) příjem v jiné měně než je česká koruna a z tohoto příjmu budete úvěr splácet nebo
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b) drží aktiva v jiné měně než v korunách a bude z nich úvěr splácet nebo
c) má bydliště v jiném členském státě EU, pak se úvěr v českých korunách považuje za úvěr v cizí měně.
Naopak měny příjmu, aktiv nebo členského státu EU, kde má Klient bydliště, se považují za domácí měnu.
Pokud Česká koruna je pro Klienta cizí měnou, hodnota úvěru v národní měně Klienta se může změnit. Pak v případě
oslabení směnného kurzu domácí měny o více než 20% proti České koruně, má Klient právo úvěr předčasně splatit, aniž
by ČSOB požadovala náhradu jakýchkoli nákladů spojených s takovým předčasným splacením.
Pokud by domácí měnou Klienta bylo například Euro a hodnota úvěru v Eurech byla při poskytnutí úvěru 10 000 EUR,
pak by oslabení Eura vůči České koruně o 20% znamenalo, že hodnota úvěru v EUR bude 12 000,EUR. Mohlo by to
však být více, pokud by hodnota Eura poklesla o více než 20 %.
I.11 Ostatní ustanovení Smlouvy o spotřebitelském úvěru
Smlouva o spotřebitelském úvěru se uzavírá na dobu určitou a to do okamžiku řádného splacení úvěru; v případě,
že dojde k zesplatnění úvěru, Smlouva o spotřebitelském úvěru zaniká dnem, kdy jsou splaceny pohledávky ČSOB
vyplývající ze Smlouvy o spotřebitelském úvěru, včetně smluvní pokuty, poplatků a příslušenství.
ČSOB dále poskytne Klientovi kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu bezplatně výpis z úvěrového účtu v podobě
tabulky umoření, a to na základě písemné žádosti Klienta.
Část II. Smlouva o kreditní kartě
II.1. Obchodní podmínky
Součástí Smlouvy o kreditní kartě jsou Obchodní podmínky pro ČSOB Kreditní kartu v platném znění a Obchodní
podmínky pro platební karty v platném znění, se kterými se Klient seznámil a podpisem Smlouvy s nimi vyslovuje
svůj souhlas. To znamená, že jsou smluvní strany vázány nejen Smlouvou o kreditní kartě, ale mají rovněž práva a
povinnosti obsažená v Obchodních podmínkách pro ČSOB Kreditní kartu a v obchodních podmínkách pro platební karty
a že nesplnění povinnosti vyplývající z těchto podmínek má stejné důsledky jako nesplnění povinnosti vyplývající ze
Smlouvy o kreditní kartě. Odchylná ujednání ve Smlouvě o kreditní kartě mají přednost před zněním těchto obchodních
podmínek.
II.2. Výše úvěru
ČSOB poskytne Klientovi peněžní prostředky formou úvěru k ČSOB Kreditní kartě (dále jen „úvěr“) a vydá Klientovi
kreditní kartu (dále také jen „kreditní karta“) v souladu se Smlouvou o kreditní kartě. ČSOB a Klient výslovně sjednávají,
že Smlouva o kreditní kartě nabude účinnosti splněním odkládacích podmínek uvedených v Úvodních ustanoveních
Smlouvy, přičemž splnění odkládacích podmínek závisí zcela na vůli každé ze smluvních stran.
ČSOB poskytne Klientovi peněžní prostředky ve výši úvěrového limitu 30 000, Kč.
II.3. RPSN a celková částka, kterou je potřeba zaplatit
Ke dni uzavření Smlouvy činí RPSN 26,41 % p.a. a celková částka, kterou je třeba zaplatit činí 33779,01 Kč. Jedná se
pouze o modelový příklad vyjadřující výši RPSN a celkové částky, kterou by spotřebitel uhradil za předpokladu, že úvěr
byl vyčerpán okamžitě v plné výši druhý pracovní den po aktivace kreditní karty, a to platbou u obchodníka, úvěr byl
čerpán po dobu jednoho roku, úroková sazba, měsíční poplatek za služby spojené s kreditní kartou a měsíční poplatek za
výpis by byly ve výši uvedené ve Smlouvě o kreditní kartě s tím, že úrok a poplatky jsou splatné spolu s jistinou a jistina
by byla Klientem splácena vždy k 15. dni v měsíci.
II.4. Kreditní karta a její aktivace
Kreditní karta je úvěrový produkt sjednaný na dobu neurčitou, s opakovanou možností čerpání, úročený pohyblivou
úrokovou sazbou.
Kreditní kartu vydá ČSOB Klientovi a popřípadě osobám, pro které Klient o vydání ČSOB Kreditní karty požádá. Klient
odpovídá za všechny transakce provedené ČSOB Kreditními kartami vydanými na základě jeho žádosti.
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ČSOB vydá Klientovi Kreditní kartu MasterCard Standard a zašle ji Klientovi spolu s popisem, jak kartu aktivovat.
II.5. Čerpání úvěru
Kreditní karta je platební instrument, kterým Klient čerpá úvěr. Kreditní kartu lze použít k platbám za zboží a služby, k
výběrům hotovosti v síti bankomatů, na přepážkách bank a směnáren a na jiných místech poskytujících tuto službu.
Klient může čerpat úvěr rovněž bezhotovostním převodem z úvěrového účtu na svůj účet vedený v ČSOB, budeli mít
zřízen přístup k úvěrovému účtu prostřednictvím služeb elektronického bankovnictví, a pokud ČSOB tuto službu nabízí.
Na úvěrovém účtu je evidován průběh čerpání a splácení úvěru.
Úvěr může být čerpán počínaje druhým pracovním dnem následujícím po aktivaci kreditní karty.
II.6. Splácení úvěru
Klient se zavazuje splácet poskytnuté peněžní prostředky včetně příslušenství v pravidelných měsíčních splátkách
vždy 15. dne v měsíci. Minimální výše této měsíční splátky činí 5 % z vyčerpané částky úvěru ke dni vystavení výpisu,
minimálně ve výši 500 Kč. Jeli čerpaná částka úvěru ke dni vystavení výpisu nižší než 500 Kč, je výše měsíční splátky
shodná s výší čerpané částky.
ČSOB otevře úvěrový účet, na kterém je evidováno čerpání a splácení úvěru po aktivaci Kreditní karty. Číslo úvěrového
účtu bude uvedeno na prvním výpisu z úvěrového účtu vystaveném dle čl. 5. Obchodních podmínek pro ČSOB Kreditní
kartu.
Výše jednotlivých plateb se odvíjí od výše čerpání úvěrového limitu.
II.7. Úroková sazba a poplatky
Výše úrokové sazby je sjednávána v souladu s Oznámením o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů v Kč.
Výše úrokové sazby v okamžiku uzavření Smlouvy o kreditní kartě činí 21,90 % p.a.
ČSOB je oprávněna změnit úrokovou sazbu kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu a oznámit její výši Klientovi
ve výpisu z účtu, a to v přiměřeném předstihu před nabytím účinnosti této změny. Jestliže Klient s novou úrokovou
sazbou nesouhlasí, a nedohodnouli se smluvní strany jinak, je Klient povinen tuto skutečnost ČSOB písemně oznámit.
Oznámení Klienta musí být doručeno do ČSOB do 30 dnů od odeslání oznámení nové úrokové sazby a je považováno
za výpověď Smlouvy o kreditní kartě ze strany Klienta. Délka výpovědní doby v takovém případě činí jeden měsíc.
Výpověď Smlouvy Klientem je účinná pouze v případě, že ke konci výpovědní doby je uhrazena aktuálně čerpaná částka
úvěru včetně příslušenství, poplatků a smluvní pokuty a po podání výpovědi již není čerpán úvěr. Nebudouli všechny
dlužné částky v poslední den výpovědní doby uhrazeny nebo budeli Klient následně čerpat úvěr, zůstává Smlouva platná
a účinná, jako by k podání výpovědi nedošlo. Neobdržíli ČSOB písemný nesouhlas Klienta s novou úrokovou sazbou
ve stanovené lhůtě, nejsouli všechny dlužné částky po podání výpovědi splaceny nebo čerpáli Klient dále úvěr, smluvní
vztah mezi Klientem a ČSOB bude pokračovat a úvěr bude úročen novou úrokovou sazbou.
Poplatek za služby spojené s kreditní kartou činí měsíčně 20 Kč, v prvním roce trvání Smlouvy nebude tento poplatek
účtován.
Výše jednodenního úroku v případě odstoupení od smlouvy je závislá na vyčerpané částce, nejvýše však činí 19 Kč /den.
Ve Smlouvě uvedené výše poplatku za služby spojené s kreditní kartou jsou platné ke dni sjednání Smlouvy. Aktuální
výše poplatku za služby spojené s kreditní kartou a její změny jsou určovány Sazebníkem.
Ostatní volitelné služby a poplatky za ně (nevstupují do RPSN):

Výběr z bankomatu v ČSOB v ČR a SR činí 50 Kč, z bankomatu jiné banky v ČR 100 Kč, z bankomatu v zahraničí
150 Kč

Výběr hotovosti kreditní kartou na České poště 70 Kč,

elektronický převod z úvěru kreditní karty na běžný platební účet klienta vedený v ČSOB 150 Kč

Obnovené vydání karty/platební nálepky 250 Kč / 150 Kč, opakované vydání PIN 200 Kč.

Poplatek za automatickou plnou splátku 20 Kč měsíčně, pokud Klient takové splácení bude využívat.

Poplatek za vedení základního typu účtu činí měsíčně 55 Kč.
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Ve Smlouvě uvedené výše poplatků za volitelné služby jsou platné ke dni sjednání Smlouvy. Aktuální výše poplatků za
volitelné služby a jejich změny jsou určovány Sazebníkem.
II.8. Úrok z prodlení, smluvní pokuta a další důsledky vyplývající z prodlení Klienta
Pro případ, že Klient nedodrží termíny a výši splátek nebo nesplatí ostatní peněžité závazky vyplývající ze Smlouvy
o kreditní kartě, je ČSOB oprávněna účtovat Klientovi úrok z prodlení dle nařízení vlády 351/2013 Sb., který ke dni
sjednání smlouvy činí částku ve výši REPO sazby ČNB zvýšené o 8 procentních bodů p.a. a dále smluvní pokutu v denní
výši 0,10 % obojí z částek, které je Klient povinen zaplatit z peněžitých závazků vyplývajících ze Smlouvy o kreditní
kartě a které nebyly zaplaceny v dohodnutých termínech jejich splatnosti. Splatnost úroku z prodlení a smluvní pokuty
nastává okamžitě po jejich vzniku vždy příslušný den, ve kterém se Klient nachází v prodlení. ČSOB je oprávněna
inkasovat úrok z prodlení, smluvní pokutu a poplatky za upomínky a výzvy z účtů Klienta i bez jeho souhlasu.
ČSOB je oprávněna zasílat Klientovi upomínky a výzvy a Klient je povinen uhradit ČSOB poplatky spojené se zasíláním
upomínek a výzev. Aktuální výše poplatku za první a další upomínku činí 300 Kč, poplatek za výzvu činí 500 Kč a
jejich změny jsou určovány Sazebníkem. Upomínky jsou Klientovi zasílány na začátku prodlení a Klienta informují o
skutečnosti, že neproběhla splátka jeho úvěru. Následně jsou odesílány výzvy a Klient je v nich opakovaně vyzýván k
úhradě splátek. Zároveň je Klient seznámen s dalšími důsledky spojenými s prodlením.
V případě, že nastane skutečnost, která může ohrozit včasné a úplné splnění závazků Klienta, zejména:
a) Klient bude v prodlení se splacením jakékoli částky vůči ČSOB, popřípadě jinému subjektu, který mu poskytl úvěr,
b) Klient bude v prodlení s placením svých závazků vůči finančním úřadům, celním úřadům, zdravotním pojišťovnám,
České správě sociálního zabezpečení,
c) prohlášení Klienta učiněná ve Smlouvě o kreditní kartě a/nebo údaje uvedené v žádosti o úvěr a/nebo v
dokumentech předložených ČSOB se ukáží jako nepravdivé, neúplné nebo nepřesné,
d) dojde k negativním změnám v majetkové a finanční situaci Klienta,
e) peněžní prostředky na účtu resp. na účtech Klienta vedeného, resp. vedených u ČSOB, jsou předmětem exekuce
anebo se nemovitý nebo jiný majetek Klienta stane předmětem nedobrovolné veřejné dražby nebo exekuce, či bude
vůči Klientovi podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, resp. bude vůči němu vedeno insolvenční řízení,
f) dojde k odstoupení od Smlouvy o kreditní kartě a Klient nesplatí v uvedeném termínu jistinu a úrok vyplývající ze
Smlouvy,
je ČSOB oprávněna kdykoli poté:
a)
b)
c)
d)

omezit nebo zastavit, resp. neumožnit čerpání peněžních prostředků,
provést blokaci účtů Klienta vedených u ČSOB (zejména neprovádět Klientovy příkazy a nevyplácet hotovost),
změnit pořadí splácení úvěru takto: poplatky, smluvní pokuta, jistina, úroky, úroky z prodlení,
použít zůstatky účtů a došlé úhrady na splacení již splatných závazků Klienta.

V případě prodlení Klienta s placením úvěru je ČSOB oprávněna kdykoli Klientovi adresovat výzvu nebo upomínku
k uhrazení dlužné částky. Pokud tak Klient ve lhůtě 30 dní od prvního upomenutí neučiní, je ČSOB oprávněna jistinu
úvěru zesplatnit ke dni uvedeném v oznámení. ČSOB je oprávněna zesplatnit jistinu úvěru dále tehdy, pokud bude zjištěn
úpadek Klienta ve smyslu insolvenčního zákona.
V případě, že dojde ke zesplatnění jistiny úvěru, Smlouva zaniká dnem, kdy jsou splaceny pohledávky ČSOB ze
Smlouvy, včetně příslušenství.
II.9. Ostatní ustanovení Smlouvy o kreditní kartě
Klient je oprávněn Smlouvu o kreditní kartě písemně vypovědět bez uvedení důvodů. Výpovědní doba je jeden měsíc a
začíná běžet den následující po doručení výpovědi ČSOB. Výpověď Smlouvy o kreditní kartě Klientem je účinná pouze
v případě, že v den doručení výpovědi do ČSOB je uhrazena aktuálně čerpaná částka úvěru včetně příslušenství, smluvní
pokuty a poplatků a následně není již úvěr čerpán. V opačném případě je výpověď neúčinná a trvání Smlouvy o kreditní
kartě není výpovědí ukončeno.
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ČSOB je oprávněna Smlouvu o kreditní kartě písemně vypovědět bez uvedení důvodů. Výpovědní doba je dvouměsíční
a počíná běžet prvním dnem splatnosti, který následuje po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. Dnem odeslání
výpovědi je ČSOB oprávněna zastavit čerpání úvěru. Poslední den výpovědní doby je dnem konečné splatnosti úvěru.
Nejpozději v tento den je Klient povinen uhradit aktuálně čerpanou částku úvěru včetně příslušenství, smluvní pokuty a
poplatků uvedenou v posledním obdrženém výpise, který předchází konečnému dni splatnosti.
Smlouva o kreditní kartě zaniká také
a) uplynutím 1 měsíce od data odeslání kreditní karty Držiteli kreditní karty, jestliže do té doby nedojde k aktivaci
kreditní karty
b) dnem splatnosti úvěru uvedeným v části I. čl. I. 6. Smlouvy, popř. dnem předčasného splacení úvěru, dle čl. 5.
Obchodních podmínek pro ČSOB Spotřebitelské úvěry, jestliže do té doby nebudou splněny odkládací podmínky
uvedené v Úvodních ustanoveních Smlouvy.
Část III. Společná ustanovení Smlouvy

III.1. Způsob splácení
Veškeré splatné částky podle Smlouvy je ČSOB oprávněna inkasovat z účtu určeného pro splácení pod č.
34217160/0300 event. jakéhokoliv účtu Klienta v ČSOB. ČSOB je oprávněna si v den poslední splátky, resp. v den
konečné splatnosti úvěru vyinkasovat veškeré své do toho dne neuhrazené pohledávky z poskytnutého úvěru. Klient je
povinen hradit ceny za služby poskytované v souvislosti s vedením účtu, ze kterého je úvěr splácen dle Sazebníku.
O průběhu čerpání a splácení úvěru informuje ČSOB Klienta výpisy z úvěrového účtu, které budou zasílány panu
Radim Pavelka , pro kterého je veden úvěrový účet. Výpisy z úvěrového účtu ČSOB Spotřebitelského úvěru a kreditní
karty budou Klientovi zasílány měsíčně, za předcházející měsíční období, prostřednictvím služeb elektronického
bankovnictví , v českém jazyce. Způsob zasílání výpisů může být změněn na základě žádosti Klienta; ČSOB potvrdí
klientovi provedenou změnu a doručí ji klientovi prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, popř. prostřednictvím
služeb elektronického bankovnictví.
Úvěr je splácen v následujícím pořadí: poplatky, smluvní pokuta, úroky, jistina, úroky z prodlení. V případě, že Klient
splácí z jednoho účtu více úvěrů se stejným Dnem splatnosti, pořadí splácení určuje ČSOB. Dlužný úvěr má při splatnosti
vždy přednost.

III.2. Řešení sporů
Spory ze Smlouvy mohou být řešeny mimosoudně, prostřednictvím finančního arbitra, kterého je možné kontaktovat
prostřednictvím jeho internetových stránek www.finarbitr.cz. Orgánem dozoru nad dodržováním povinností při
sjednávání spotřebitelského úvěru je Česká národní banka.
III.3. Změny Smlouvy, obchodních podmínek a Sazebníku
ČSOB a Klient výslovně sjednávají, že Smlouva může být měněna na základě dohody smluvních stran písemnou formou.
ČSOB a Klient výslovně sjednávají, že za poskytnuté služby si ČSOB účtuje poplatky dle Sazebníku poplatků (dále také
„Sazebník“) a Klient je povinen tyto poplatky hradit. Poplatky uvedené ve Smlouvě a uvedené v Sazebníku jsou aktuální
v okamžiku uzavření Smlouvy. ČSOB je oprávněna Sazebník měnit způsobem, který je uveden v následujícím odstavci.
ČSOB je oprávněna změnit Obchodní podmínky pro ČSOB Kreditní kartu a Sazebník v závislosti na změně příslušných
právních předpisů, obchodní politiky ČSOB a zkvalitňování poskytovaných služeb a změnu oznámit ve výpise z
úvěrového účtu, případně ve výpise z účtu vedeného pro splácení úvěru k ČSOB Kreditní kartě nebo samostatným
oznámením, a v případě zřízení služeb elektronického bankovnictví i prostřednictvím vybraných elektronických služeb a
na www.csob.cz. Se změnou seznamuje ČSOB Klienta v pobočkách ČSOB a na www.csob.cz nejpozději 2 měsíce přede
dnem, kdy má změna nabýt účinnosti. Pokud Klient změnu neodmítne do dne, kdy má změna nabýt účinnosti, platí, že
se změnou souhlasí. Odmítnutí změny Klientem je považováno za výpověď smlouvy, jejíž součástí jsou tyto obchodní
podmínky. Výpověď Smlouvy Klientem je účinná pouze v případě, že v den doručení výpovědi do ČSOB je uhrazena
aktuálně čerpaná částka úvěru včetně příslušenství a poplatků a následně není již úvěr čerpán.
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Pokud Klient změnu neodmítne do dne, kdy má změna nabýt účinnosti, platí, že se změnou souhlasí. Odmítnutí změny
Klientem je považováno za výpověď Smlouvy. Délka výpovědní doby činí v takovém případě jeden měsíc. V poslední
den této doby musí být uhrazena aktuálně čerpaná částka úvěru včetně příslušenství, poplatků a smluvní pokuty a
Klient nesmí po podání výpovědi nadále čerpat úvěr. Nebudouli všechny dlužné částky v poslední den výpovědní doby
uhrazeny nebo budeli Klient následně čerpat úvěr, zůstává Smlouva platná a účinná, jako by k podání výpovědi nedošlo.
III.4. Prohlášení Klienta
Klient prohlašuje, že splňuje všechny podmínky stanovené v čl. 7. Obchodních podmínek pro ČSOB Spotřebitelské
úvěry a v čl. 7. Obchodních podmínek pro ČSOB Kreditní kartu a je si vědom všech závazků, které pro něj vyplývají z čl.
8. Obchodních podmínek pro ČSOB Spotřebitelské úvěry a z čl. 8. Obchodních podmínek pro ČSOB Kreditní kartu.
Klient prohlašuje, že uzavření Smlouvy považuje za úkon v rámci správy běžných záležitostí a že o svém úmyslu uzavřít
Smlouvu informoval svého manžela/manželku a má jeho/její souhlas.
Klient prohlašuje, že údaje, které uvedl v žádosti o poskytnutí úvěru, jsou pravdivé, úplné a správné.
III.5. Závěrečná ustanovení
Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s právním významem originálu, přičemž ČSOB obdrží jeden stejnopis a
Klient obdrží 1 stejnopisy. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva o úvěru byla sepsána podle jejich svobodné
vůle a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne *signdate*

V Praze dne *signdate*

Adam Novák, Karel

*2*

Radim Pavelka

*3*

*1*

Československá obchodní banka, a. s.

Klient

Potvrzuji, že bylo podepsáno přede mnou, totožnost
klienta/ky Radim Pavelka ověřena dle: občanský průkaz 524569876

Karel

*5*
jméno a příjmení pracovníka ČSOB
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FLEXISTRANA
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ŽÁDOST O ZMĚNU FLEXI
Já, níže podepsaný/á
jméno, příjmení, titul

Radim Pavelka

rodné číslo:

940803/0016

adresa trvalého pobytu

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

číslo úvěrového účtu

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

číslo účtu pro splácení

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

(dále jen „Klient“)
žádám tímto o
zvýšení splátky z .......................... Kč na .......................... Kč
snížení splátky z .......................... Kč na .......................... Kč
odklad splátek o .......................... měsíců (maximálně 3 měsíce)
předčasné splacení celého zůstatku spotřebitelského úvěru

ke dni nejbližší splátky.
k jinému dni ..........................

mimořádnou splátku spotřebitelského úvěru ve výši .......................... Kč
ke dni nejbližší splátky.
k jinému dni ..........................
Po provedení mimořádné splátky požaduji:
zachování výše splátky a zkrácení období splácení (platí také v případě, že Klient nepodepíše dodatek ke
smlouvě)
zachování období splácení a snížení výše splátky
V případě, že k uvedenému dni nebudou na účtu pro Klienta pro splácení peněžní prostředky minimálně ve výši
odpovídající požadované splátce, bude žádost považována za bezpředmětnou.
V případě existence debetního zůstatku na účtech Klienta vedených u ČSOB nebo v případě podání žádosti o změnu
ve lhůtě kratší než 1 měsíc od konečného data splatnosti, bude žádost považována za bezpředmětnou. V případě, že
požadovaný den mimořádné splátky připadne na nepracovní den, souhlasí Klient s provedením splátky v nejbližší
pracovní den následující po požadovaném datu.

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že bezplatnou změnu výše splátky ( zvýšení či snížení splátky) a odklad splátek
může využít nejdříve po 6 zaplacených měsíčních splátkách, maximálně třikrát během splácení, maximálně jednou za
dvanáct měsíců. Celková splatnost úvěru nemůže být prodloužena v případě využití změny výše splátek nebo odkladu
splátek o více než 24 měsíců a zároveň nesmí překročit 108 měsíců. Zároveň bere na vědomí, že ČSOB nemusí změnu
výše splátek nebo odklad splátek umožnit, ale že vždy posuzuje Klientovu aktuální situaci.
V případě, že ČSOB žádosti Klienta vyhoví, informuje Klienta písemně Oznámením odeslaným na kontaktní adresu
Klienta. Pokud Klient žádá o mimořádnou splátku se snížením měsíční splátky nebo o zvýšení či snížení výše splátky,
vyhotoví ČSOB dodatek, který následně Klient i ČSOB podepíše.
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V případě změny výše splátek či odkladu splátek je ČSOB o této skutečnosti oprávněna informovat rovněž oprávněné
uživatele Bankovního registru klientských informací, Nebankovního registru klientských informací a členy sdružení
SOLUS v souladu se Souhlasem se zpracováním osobních údajů, se kterým Klient vyjádřil svůj souhlas.
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V případě podání žádosti o změnu ve lhůtě kratší než 1 měsíc před konečnou splatností úvěru, bude žádost považována za
bezpředmětnou.
Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé.
V .......................... dne ..........................

(podpis klienta)
Telefonický kontakt: ..........................
Tuto žádost, prosím, odešlete na adresu :
Klientské služby
Československá obchodní banka, a.s.
P.O. BOX 22
502 22 Depo Hradec Králové 70
Vaši žádost můžete rovněž zadat prostřednictvím infolinky ČSOB na čísle 800 300 300 nebo ji podat na kterémkoliv
obchodním místě ČSOB.
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