SMLOUVA O ÚVĚRU číslo XXXXX
1. Smluvní strany
1.1. YARIS, s.r.o., se sídlem Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 15 331,
spol. je zapsána v obch. rejstříku vedeného Krajským Soudem v Č. Budějovicích, odd. C, vložka 9087,
za niž jedná Ing. Petr Chmel, jednatel, (dále jen věřitel)
a
1.2. …………………….., r.č.: xxxxxx/xxxx, IČ: xxx xx xxx, se sídlem ……………………….., za níž jedná ……………………
(dále jen dlužník)
a
1.3. …………………….., r.č.: xxxxxx/xxxx, IČ: xxx xx xxx, bytem ………………………..
(dále jen spoludlužník)
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2395 a násl. zákona č.
89/2012, občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“), tuto Smlouvu o úvěru:
2. Předmět smlouvy
2.1. Věřitel se zavazuje poskytnout dlužníkovi úvěr ve výši ………………. Kč. Dlužník se zavazuje tento úvěr v této výši a za
podmínek v této Smlouvě stanovených přijmout. Částka úvěru bude vyplacena ve prospěch dlužníka č. 1.2., ostatní dlužníci uvedení
v této Smlouvě s tímto souhlasí.
2.2. Úvěr bude věřitelem dlužníkovi vyplacen následujícím způsobem:
a/ vyplacením částky ve výši …….. Kč v hotovosti
b/ vyplacením částky ve výši …… Kč na účet …………… vedený u ………, č.ú. …………, VS: …………
3. Splatnost úvěru
3.1. Dlužník se zavazuje poskytnutý úvěr splatit nejpozději do na běžný účet věřitele č. xxxxxxxxxx/xxxx vedený u
…………………….., s variabilním symbolem : …………… nebo v hotovosti k rukám věřitele v jeho sídle.
3.2. Při nesplácení smluvních úroků v dohodnutých termínech se celý úvěr stává splatným dnem následujícím po dni posledního
neuhrazeného úroku a splátka úvěru je tak v prodlení.
3.3. V případě řádného splacení úroků ve stanovených termínech se úvěr prodlužuje za stejných podmínek o další měsíc. Toto
prodloužení je možné provést bez písemného souhlasu věřitele.
4. Úrok
4.1. Dlužník se zavazuje zaplatit věřiteli za poskytnutí úvěru po dobu řádného trvání úvěru úrok ve výši xx% z dlužné částky za
každý měsíc vždy k xx. dni v měsíci na běžný účet věřitele uvedený v bodě 3.1. této Smlouvy nebo v hotovosti k rukám věřitele.
4.2. Vrátí-li dlužník prostředky poskytnuté dle této Smlouvy o úvěru před stanoveným dnem splatnosti, není oprávněn bez souhlasu
věřitele odečíst od dlužné částky úrok odpovídající době, o kterou plnil dříve.
5. Úrok z prodlení a smluvní pokuta
5.1. V případě prodlení se dlužník zavazuje uhradit namísto řádného úroku smluvní úrok z prodlení ve výši xx% z dlužné částky za
každý den prodlení.
5.2. Dlužník se zavazuje zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši xxxxxxxxx Kč při nedodržení sjednaných termínů splatnosti
a dalších podmínek vyplývajících z této Smlouvy. Smluvní pokuta je splatná do 10. dne následujícího po dni, ve kterém nárok na
pokutu vznikl.
6. Způsob zajištění úvěru
6.1. Zástavní smlouvou ze dne xx.xx.xxxx. Věřitel je oprávněn od této Smlouvy o úvěru jednostranně odstoupit a požadovat vrácení
jistiny a smluvního příslušenství, pokud nedojde k zápisu zástavního práva dle Zástavní smlouvy.
6.2. Dlužník na zajištění pohledávek věřitele za dlužníkem vyplývající ze Smlouvy o úvěru č. XXXXXX ze dne XX.XX.XXXX, vystavil
dne XX.XX.XXXX svou blankosměnku č. XXXXXX, kterou je věřitel v případě prodlení dlužníka oprávněn vypsat ve výši celkové
dlužné částky včetně dlužného smluvního úroku a veškerých smluvních pokut a úroků z prodlení dle této Smlouvy o úvěru ke dni
vypsání této směnky.
7. Pořadí splátek
7.1. V případě prodlení dlužníka se splácením úvěru a jeho příslušenství použije věřitel veškeré došlé platby dlužníka na úhradu
celkového dluhu v tomto pořadí: smluvní úrok z prodlení, smluvní úrok, smluvní pokuty, a nakonec na splacení vlastní jistiny úvěru,
nebude-li dohodnuto jinak.

8. Účel úvěru
8.1. Úvěr se poskytuje za účelem: financování podnikatelské činnosti dlužníka 1.2.
8.2. V případě, že dlužník použije poskytnutý úvěr k jinému účelu, než je uvedeno v čl. 8.1., je věřitel oprávněn od této Smlouvy
jednostranně odstoupit a požadovat, aby dlužník vrátil bez zbytečného odkladu použité a nevrácené prostředky i s úroky.
9. Další povinnosti smluvních stran
9.1. Dlužník je povinen ohlásit věřiteli neprodleně, nejpozději do 5 dnů, změnu bydliště a dalších skutečností významných pro plnění
této smlouvy.
9.2. Věřitel je oprávněn ověřovat bonitu dlužníka, kterému poskytl úvěr, jakož i další skutečnosti, které by mohly ve svých důsledcích
vést k ohrožení návratnosti poskytnutého úvěru. Dále je oprávněn ověřovat, zda úvěr je kryt materiálními hodnotami nebo jinými
aktivy dlužníka, popř. ručitele tak, jak bylo dohodnuto v této Smlouvě.
9.3. Dlužník se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy nesnižovat a nezatěžovat své obchodní a osobní jmění, zejména pak žádným
způsobem nezatěžovat nemovitosti v majetku dlužníka, které jsou předmětem zástavy pro zajištění tohoto úvěru.
10. Všeobecná ustanovení
10.1. Dlužník prohlašuje, že není na něj vyhlášen konkurz nebo nebylo zahájeno insolvenční řízení, není v likvidaci a není vůči
němu vedena exekuce. Dlužník se zavazuje, že neprodleně oznámí věřiteli, pokud taková skutečnost nastane.
10.2. Dlužník výslovně prohlašuje, že veškeré sankce, včetně úroku z prodlení stanovené touto Smlouvou považuje za
přiměřené a souhlasí s nimi, že jeho osobní finanční situace je uspokojivá, nejedná v tísni ani rozrušení. Dlužník dále
prohlašuje, že sjednaný úrok považuje za přiměřený vhledem ke krátkodobosti a rychlosti vyřízení této půjčky, a že jsou
mu známy běžné úrokové míry v peněžních ústavech. Tento úvěr bude splácen z podnikatelské nebo výdělečné činnosti
dlužníka. Čestně prohlašuji, že jsem si vědom své povinnosti hradit pravidelné měsíční splátky řádně a včas a mé
pravidelné měsíční příjmy a majetek jsou dostatečné k úhradě všech závazků vyplývající z této Smlouvy o úvěru.
10.3. Peněžitý závazek, který platí dlužník věřiteli prostřednictvím banky je splněn až dnem připsání placené částky na účet věřitele
u jeho banky.
10.4. Je-li dlužníků více, jsou z této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně.
11. Souhlas s poskytnutím osobních údajů
11.1. Za účelem poskytování finančních služeb poskytuje dlužník osobní údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy a souhlasí se
shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. (dále jen „zákon o ochraně
osobních údajů“), zejména s poskytnutím a využitím rodného čísla pro účely prověření bonity, včetně s poskytnutím osobních údajů
třetím subjektům, které spolupracují s věřitelem.
11.2. Dlužník souhlasí, aby věřitel uchovával jeho osobní údaje a veškeré písemnosti související s touto Smlouvou o úvěru po dobu
stanovenou ve lhůtách daných zákonem a prohlašuje, že byl ve smyslu § 11 zákona o ochraně osobních údajů řádně informován o
zpracování svých osobních údajů, svých právech a povinnostech, včetně práv a povinností zpracovatelů osobních údajů. Dlužník
souhlasím s tím, aby se věřitel dotazoval do nebankovních registrů.
12. Rozhodčí doložka
Všechny spory, které vzniknou z této Smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných
soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře
České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.
Strany pro toto řízení volí tyto e-mailové adresy pro vedení řízení on-line:
Věřitel: …………………………
Dlužník: …………………………
13. Závěrečná ustanovení
13.1. Vztahy věřitele a dlužníka související s touto Smlouvou neupravené výslovně smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními
Českého práva, především Občanského zákoníku.
13.2. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu sjednaly svobodně, v souladu s jejich vůlí a na důkaz toho k ní připojují své
vlastnoruční podpisy.
13.3. Tato Smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dlužník obdrží jedno. Všechna vyhotovení mají platnost
prvopisu smlouvy. Tato nabývá účinnosti dnem podpisu této Smlouvy smluvními stranami.
V Českých Budějovicích dne

_______________________________________
za věřitele YARIS s.r.o., Ing. Petr Chmel, jednatel

_____________________________________
………………………………, dlužník

