Zmluva o poskytnutí spotrebiteľského úveru {{loan_application.reference_number}}

Zmluvné strany:
1/ Veriteľ:
{{brand.company_name}}
so sídlom {{brand.company_address}},
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 115950/B,
IČO: {{brand.company_registration_number}},
V mene ktorej koná: Ivette Korandová, konateľ
Bankové spojenie: IBAN: {{customer.preferred_brand_bank_account_number}}
Telefónne číslo: {{brand.support_phone}}
E-mail: {{brand.support_email}}
(ďalej aj ako „Veriteľ“)
a
2/ Klient:
Meno a priezvisko: {{customer.full_name}}
Trvale bytom: {{customer.street}} {{customer.house_number}}, {{customer.zip_code}} {{customer.city}}
Nar.: {{customer.birth_date}}
R.č.: {{customer.personal_code}}
Bankové spojenie: IBAN: {{customer.bank_account_number}}
Telefónne číslo: {{customer.mobile_phone_number}}
E-mail: {customer.contact_email}
(ďalej aj ako „Klient“)

ktorí sú v ďalšom texte označovaní jednotlivo ako „zmluvná strana“ a spoločne ako „zmluvné strany“, dospeli k
zmluvnému konsenzu a na základe Rámcovej zmluvy a žiadosti Klienta o poskytnutie spotrebiteľského úveru
uzatvárajú na základe zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre
spotrebiteľov (ďalej iba „Zákon“), zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na
diaľku a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, túto Zmluvu o poskytnutí spotrebiteľského úveru (ďalej len
„Zmluva“) v nasledovnom znení:

I. Základné podmienky
1.Táto Zmluva je uzavretá na základe Rámcovej zmluvy, ktorú Veriteľ a Klient uzavreli dňa
{{date_and_time.date}}, ktorá je základom a neoddeliteľnou súčasťou právneho vzťahu medzi Veriteľom a
Klientom, a ktorá rámcovo upravuje ich práva a povinnosti a v plnom rozsahu sa vzťahuje aj na túto Zmluvu,
právne postavenie Zmluvných strán. Slová písané veľkým začiatočným písmenom, ak nie sú v tejto Zmluve
osobitne vysvetlené, majú význam v zmysle Rámcovej zmluvy.
2. Klient je spotrebiteľom služby poskytovanej Veriteľom. Zmluva sa uzatvára na žiadosť Klienta prostredníctvom
prostriedkov diaľkovej komunikácie medzi Veriteľom a Klientom a nie je uzavretá za súčasného fyzického
kontaktu Zmluvných strán a ani prostredníctvom finančného agenta, či iného sprostredkovateľa.
3. Veriteľ sa na základe tejto Zmluvy a v súlade s podmienkami uvedenými v Rámcovej zmluve zaväzuje
poskytnúť Klientovi bezúčelový bezúročný úver vo výške {{loan_application.base_amount}}, bezhotovostným
prevodom z účtu v banke Veriteľa najneskôr nasledujúci pracovný deň po splnení odkladacích podmienok
Zmluvy.
Klient
sa
zaväzuje
vrátiť
Veriteľovi
Úver
s
príslušenstvom
v
celkovej
výške
{{loan_application.base_sum}} bezhotovostne na bankový účet Veriteľa.
4. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, s termínom konečnej splatnosti Úveru s príslušenstvom dňa
{{loan_application.last_deadline}}, Úver je splatný jednorázovo a Klient je povinný splatiť Úver v jednej
splátke. Úver spolu s Príslušenstvom je splatný v celom rozsahu v deň konečnej splatnosti Úveru, pričom výška
splátky je {{loan_application.base_sum}}. V termíne konečnej splatnosti úveru je Klient povinný Úver s
Príslušenstvom úveru splatiť, t. j. v tento termín musia byť finančné prostriedky pripísané na bankovom účte
Veriteľa, v opačnom prípade sa Klient dostane do omeškania so splatením úveru.
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5. Dôležité údaje o Úvere a o splatení úveru:
a. Úroková sadzba aplikovaná na Úver: 0,00%, Úver je bezúročný;
b. Ročná percentuálna miera nákladov („RPMN“): {{loan_application.apr}};
c. Celková čiastka, ktorú musí Klient zaplatiť Veriteľovi: {{loan_application.base_sum}} ;
d. Úrok pre prípad omeškania Klienta so splatením Úveru: zákonom stanovená výška
e. Odplata podľa § 53 ods. 6) OZ: {{loan_application.annual_interest_rate_humanized}};
6. Pri výpočte RPMN sa vychádzalo z predpokladu, že celková výška Úveru sa považuje za vyčerpanú dňom
uzavretia tejto Zmluvy.
7. Celkové náklady Klienta podľa § 2 písm. g) Zákona (ďalej len „celkové náklady“) sú tvorené poplatkom za
poskytnutie úveru vyjadreným pevnou sumou {{loan_application.interest_fee_amount}}, keďže úver bol za
poplatok poskytnutý .
8. Priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov na tento spotrebiteľský úver platnú ku dňu podpisu
zmluvy o spotrebiteľskom úvere sa nezverejňuje
9. Náležitosti Zmluvy podľa § 9 ods. 2 písm. o, p, t, u, w, x Zákona sú obsiahnuté v Rámcovej zmluve uzavretej
medzi Veriteľom a Klientom, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je táto Zmluva.
10. Klient má právo kedykoľvek požiadať o bezplatný výpis z účtu formou tzv. amortizačnej tabuľky.

II. Ostatné ustanovenia
1. Klient súhlasí, aby Veriteľ poskytol Úver alebo jeho časť na účet pre poskytnutie úveru, ktorý uviedol Klient aj
vtedy, ak jeho majiteľom nie je Klient.
2. Ak Klient Pohľadávku Veriteľovi nespláca riadne a včas, môže Veriteľ požadovať najmä zaplatenie úrokov z
omeškania, zaplatenie nákladov súvisiacich s vymáhaním pohľadávky, vyhlásiť mimoriadnu splatnosť
Pohľadávky Veriteľa a poskytnúť informácie o tejto skutočnosti do príslušných registrov.
3. Akýkoľvek spor, ktorý vznikol na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou má Veriteľ záujem riešiť prednostne
mimosúdnou dohodou, až následne pristúpi k riešeniu sporov pred všeobecným súdom.
4. Klient môže Úver alebo jeho časť pred dňom konečnej splatnosti kedykoľvek predčasne splatiť podľa
podmienok Rámcovej zmluvy.
5. Klient môže odstúpiť od Zmluvy do 14 dní od uzatvorenia Zmluvy. Ak Klient od Zmluvy odstúpi, pohľadávku
Veriteľa vo výške istiny úveru, splatí bezodkladne, najneskôr do 30 dní od odoslania odstúpenia od Zmluvy. Ak
Klient zaplatil Úver po uplynutí lehoty 30 dní od odoslania oznámenia o odstúpení, je povinný zaplatiť celý
Úverový poplatok.
6. Pohľadávka Veriteľa zaniká až jej úplným splatením.
7. Kontrolným orgánom Veriteľa vo vzťahu k dodržiavaniu Zákona je Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša
1, 813 25 Bratislava.
8. Klient je oprávnený podať reklamáciu alebo sťažnosť ohľadom Úveru doručením sťažnosti na adresu:
{{brand.company_name}}, so sídlom {{brand.company_address}}.

9. Ak sú zo Zmluvy na strane Klienta zaviazané viaceré osoby, zodpovedajú za splnenie záväzkov zo Zmluvy
spoločne a nerozdielne.
10. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to až do úplného vyrovnania všetkých vzťahov, ktoré vznikli na základe
alebo v súvislosti s Úverom.
11. Veriteľ adresuje Klientovi upozornenie spočívajúce v tom, že následkom nesplatenia Úveru riadne, t.j. v celej
sume a včas, sú predovšetkým spoplatnené úkony Veriteľa spočívajúce vo vyzývaní Klienta na splatenie Úveru,
ako aj možnosť účtovania Úrokov z omeškania, , spoplatnenia voľby splátkového kalendára, zmluvné pokuty a v
konečnom prípade nákladné mimosúdne alebo aj súdne vymáhanie pohľadávok vyplývajúcich z úverového
vzťahu, ktoré náklady bude povinný uhradiť Klient.
12. V prípade ak sa Klient dostane do omeškania s úhradou čo len časti Úveru je povinný uhradiť Veriteľovi
zmluvnú pokutu vo výške € 10. Zmluvná pokuta sa viaže k nesplneniu povinnosti Klienta splatiť Úver riadne a
včas a je vo výške € 10, pričom právo na zmluvnú pokutu vzniká Veriteľovi aj viacnásobne a to najmä pri každom
vyhotovení upomienky na úhradu splatného záväzku. Zmluvná pokuta je splatná dňom odoslania upomienky.
13. Klient opätovne udeľuje v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlas Veriteľovi na spracúvanie všetkých ním poskytnutých
a/alebo sprístupnených osobných údajov v rámci registrácie alebo akýmkoľvek iným spôsobom vrátane všetkých
dokumentov, ktoré Veriteľovi zašle za účelom jeho identifikácie alebo za iným účelom.
14. Klient je oboznámený s tým, že Veriteľ splnomocnil spoločnosti LogiCall Slovensko, s.r.o., M.B.A. Finance
s.r.o. a B4B Inkaso s.r.o. na vymáhanie prípadnej pohľadávky v jeho mene a na jeho účet. Zároveň pre tieto
účely Klient súhlasí s poskytnutím jeho osobných údajov predmetným spoločnostiam v rozsahu potrebnom na
vymáhania pohľadávky Veriteľa. Veriteľ je zároveň oprávnený svoju pohľadávku postúpiť tretej osobe.
15. Klient prehlasuje, že nie je politicky exponovanou osobou podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a o ochrane pred financováním terorizmu a zaväzuje sa informovať Veriteľa, ak by sa počas
trvania zmluvného vzťahu toto vyhlásenie zmenilo.

III. Záverečné ustanovenia
1. Skutočnosti, ktoré nie sú upravené v Zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Rámcovej zmluvy,
Občianskeho zákonníka, Zákona o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov,
Zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku.
2. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch majúcich povahu originálu, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží
každá zmluvná strana alebo sa zachytáva na inom trvalom médiu a doručuje elektronickou poštou.
3. Klient prehlasuje, že pred uzatvorením Zmluvy mu Veriteľ poskytol informácie podľa § 4 odsek 1 Zákona
prostredníctvom formulára pre štandardné informácie o spotrebiteľskom úvere v podobe zápisu na inom trvalom
médiu v samostatnom dokumente a riadne a zrozumiteľne Veriteľ odpovedal na všetky jeho otázky spojené s
poskytnutím Úveru. Klient prehlasuje, že Veriteľ poskytol v zmysle § § 4 odsek 2 Zákona dokument o RPMN
trvalom médiu v samostatnom dokumente.
4. Klient prehlasuje, že si Zmluvu prečítal, porozumel jej obsahu a na znak súhlasu s ňou slobodne, vážne, nie v
tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, súhlasí s textom Zmluvy.
5. Súčasťou Zmluvy je Rámcová zmluva o poskytnutí spotrebiteľského úveru, iného úveru a pôžičky a s tým
spojených ďalších služieb uverejnená na Webovej stránke v Účte Klienta.
6. Súčasti Zmluvy sú prístupné na Účte Klienta na Webovej stránke.
7. Veriteľ odovzdáva Klientovi súčasti Zmluvy elektronicky ako aj na elektronickú adresu Klienta uvedenú
Veriteľovi.

8. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej uzatvorením. Za deň uzatvorenia zo strany Veriteľa sa považuje deň
schválenia úveru a zaslania žiadanej sumy na účet Klienta. Až do tohto momentu Klient berie na vedomie, že
Veriteľ je oprávnený Úver neposkytnúť a Zmluvu nie je možné považovať za platne uzatvorenú.

V Bratislave dňa {{date_and_time.date}}

Veriteľ:

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

Klient:

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

{{brand.company_name}}

{{customer.full_name}}

Ivette Korandová, konateľ

First name: {{customer.first_name}}
Last name: {{customer.last_name}}
Personal ID: {{customer.personal_code}}
Login: {{customer.email}}; Customer connected by
unique secured password

