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Článek 1 - Úvod a základní pojmy 

Tyto Všeobecné podmínky Smlouvy o Zápůjčce (dále jen: „Všeobecné Podmínky") jsou součástí každé 
Smlouvy o Zápůjčce a používají se pro Zápůjčky, které Cash-Expert s. r. o. (dále jen: „Společnost“) ve smyslu 
poskytovatele spotřebitelského úvěru dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen: „ZoSÚ“) poskytuje Klientovi v souladu s těmito Všeobecnými Podmínkami. 

Uzavření Smlouvy o Zápůjčce je podmíněno akceptací Žádosti o Zápůjčku ze strany Společnosti, přičemž 
Společnost není povinna s Klientem tuto Smlouvu o Zápůjčce uzavřít a vstoupit s ním do jakéhokoliv 
smluvního vztahu. Doručení Žádosti o Zápůjčku Společnosti nezakládá právo Klienta na poskytnutí Zápůjčky 
do doby, než Společnost Žádost o Zápůjčku akceptuje způsobem dohodnutým v těchto Všeobecných 
Podmínkách. 

Níže jsou vysvětleny základní pojmy, které se Klient se Společností dohodli používat: 

- Společností se pro účely těchto Všeobecných Podmínek a Smlouvy o Zápůjčce rozumí obchodní 
společnost Cash-Expert s. r. o., Česká republika, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, PSČ 110 
00, Praha 1, IČO: 045 78 082, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn.  C 
250049, registrovaná pro výkon činnosti poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů 
(zápůjček); ID RZP: 138999660; Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad 
městské části Praha 1; 

- Klientem se pro účely Všeobecných Podmínek a Smlouvy o Zápůjčce rozumí svéprávná, zletilá osoba 
plně způsobilá k právnímu jednání, která prokáže zájem o získání Zápůjčky od Společnosti; 

- Žádostí o Zápůjčku je přání vyjádřené Klientem ve formě a postupem stanoveným Společností, jemuž 
má být Společností poskytnuta Zápůjčka na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných 
Podmínkách a ve Smlouvě o Zápůjčce; 

- Smluvní strany jsou společně Klient a Společnost nebo také jednotlivě každý jako Smluvní strana; 

- Zápůjčkou je krátkodobý neúčelový spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení bez zajištění, který 
poskytuje Společnost Klientovi na základě schválené Žádosti o Zápůjčku a jeho Žádosti o výplatu; 

- Smlouvou o Zápůjčce je smlouva uzavřená mezi Společností a Klientem, jejíž součástí jsou tyto 
Všeobecné Podmínky s tím, že svoji vůli uzavřít tuto Smlouvu o Zápůjčce vyjádří Klient 
prostřednictvím dálkového přístupu (on-line) prostřednictvím Žádosti o Zápůjčku a SMS zprávy s 
textem „požaduji vyplacení schválené Zápůjčky EL-xxxxx“, a Společnost mu prostřednictvím e-
mailové a SMS zprávy sdělí, že mu byla Zápůjčka schválena. Součástí Smlouvy o Zápůjčce je i Ceník, 
jež je zveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.cash-expert.com v okamžiku uzavírání 
Smlouvy o Zápůjčce. Vyjádření vůle prostřednictvím elektronické pošty a/nebo SMS zprávy je pro 
účely těchto Všeobecných Podmínek a Smlouvy o Zápůjčce totéž jako podpis Smluvních stran a obě 
Smluvní strany budou vůlí vyjádřenou tímto způsobem vázány. Smlouva o Zápůjčce ve formátu PDF 
souboru, jakož i Všeobecné Podmínky, Ceník a Splátkový kalendář se Klientovi zasílají 
prostřednictvím jeho e-mailové adresy, kterou uvedl v Žádosti o Zápůjčku; 

- Uživatelský Účet je uživatelský profil Klienta vytvořený na internetové stránce pro každého Klienta 
v souvislosti s podáním Žádosti o Zápůjčku; 

- Všeobecné Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o Zápůjčce a uplatňují se ve formě a obsahu 
zveřejněném Společností ve chvíli uzavření Smlouvy o Zápůjčce a budou Klientovi zaslány 
prostřednictvím jeho e-mailové adresy, kterou uvedl v Žádosti o Zápůjčku ve formátu PDF souboru. 
Všeobecné Podmínky vymezují práva a povinnosti Klienta a Společnosti v souvislosti se Zápůjčkou. 
Má se za to, že Klient je v každém okamžiku seznámen s Všeobecnými Podmínkami. Klient má rovněž 
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kdykoliv nárok na nahlížení do aktuálních a účinných Všeobecných Podmínek, jakož i do historického 
přehledu všech verzí Všeobecných podmínek, které uzavřel v tom daném časovém okamžiku 
prostřednictvím internetových stránek Společnosti www.cash-expert.com, kde si je může kdykoliv 
vytisknout, případně požádat Společnost o zaslání kopie Všeobecných Podmínek na jeho poštovní 
adresu; 

- Formulář pro standardní informace o Zápůjčce je formulář poskytnutý Klientovi s dostatečným 
předstihem před uzavřením Smlouvy o Zápůjčce a bez zbytečného odkladu po tom, co Společnost 
posoudila úvěruschopnost Klienta. Formulář pro standardní informace o Zápůjčce je Klientovi zaslán 
prostřednictvím jeho e-mailové adresy, kterou uvedl v Žádosti o Zápůjčku ve formátu PDF souboru;  

-  Podmínky pro zpracování osobních údajů tvoří nedílnou součást Smlouvy o Zápůjčce. Podmínky pro 
zpracování osobních údajů upravují zpracování osobních údajů Klienta a jsou dostupné na 
internetových stránkách Společnosti „www.cash-expert.com“.  

- Zpracovatel je dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších přepisů, 
každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje 
podle tohoto zákona. Správce a Zpracovatel jsou blíže vymezeni v Podmínkách pro zpracování 
osobních údajů. 

Článek 2 - Proces uzavření Smlouvy o Zápůjčce 

Za účelem uzavření Smlouvy o Zápůjčce Klient navštíví internetové stránky Společnosti www.cash-
expert.com, kde si na kalkulátoru sám zvolí požadovanou výši Zápůjčky a dobu splatnosti. Dále Klient vyplní 
osobní údaje vyžadované pro realizaci Smlouvy o Zápůjčce. Pro dokončení Žádosti o Zápůjčku Klient potvrdí 
zaškrtnutím políčka, že se seznámil s obsahem Všeobecných Podmínek a Podmínek pro zpracování osobních 
údajů. 

Klienti, kteří podávají Společnosti Žádost o Zápůjčku poprvé, si na kalkulátoru zvolí požadovanou výši 
Zápůjčky a dobu splatnosti, po čemž se jim otevře aplikace pro vytvoření osobního Uživatelského Účtu. 
Prostřednictvím uživatelského jména a hesla, jež si Klienti sami zvolí, vstupují do svého Uživatelského Účtu a 
vyplňují údaje, které jsou nezbytné pro realizaci Smlouvy o Zápůjčku. Klienti potvrzují, že jsou seznámeni a 
souhlasí se Všeobecnými Podmínkami a Podmínkami pro zpracování osobních údajů. 

Pokud Klient na internetovém portálu Společnosti již osobní Uživatelský Účet otevřený má, vstoupí na svůj 
Uživatelský Účet, zvolí požadovanou výši Zápůjčky a dobu splatnosti, v souladu s výše uvedenými 
skutečnostmi přijme předloženou verzi Všeobecných Podmínek a Podmínek pro zpracování osobních údajů a 
Žádost o Zápůjčku podá. 

Na Uživatelském Účtu každého Klienta budou v kterémkoli okamžiku viditelné údaje jak o otevřené, tak o 
uzavřené (vyřízené) Zápůjčce/Zápůjčkách daného Klienta, a to včetně výše Zápůjčky, nákladů spojených se 
Zápůjčkou, celkové splatné částky a data splatnosti. 

Následně bude Klientovi zaslán Formulář pro standardní informace o Zápůjčce prostřednictvím e-mailu, který 
uvedl v Žádosti o Zápůjčku ve formátu PDF souboru. V případě, že Společnost obdrží od Klienta ve lhůtě 1 
dne ode dne přijetí Formuláře pro standardní informace o Zápůjčce od Klienta e-mailovou zprávu, že 
Smlouvu o Zápůjčce nechce uzavřít či jinak vyjádří v této zprávě svou vůli nebýt vázán Smlouvou o Zápůjčce, 
má se za to, že Klient tímto bere svou Žádost o Zápůjčku zpět.   

Smlouva o Zápůjčce se uzavírá prostřednictvím komunikace na dálku. Na schválení Zápůjčky nemá Klient 
právní nárok, Společnost před schválením Zápůjčky posoudí úvěruschopnost Klienta na základě řádně a včas 
předložených dokumentů v souladu s těmito Všeobecnými Podmínkami a Žádostí o Zápůjčku. 
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O schválení Žádosti o Zápůjčku bude Společnost Klienta informovat prostřednictvím e-mailové zprávy, kterou 
mu zašle na e-mailovou adresu, již Klient uvedl v Žádosti o Zápůjčku, přičemž obsah této zprávy bude 
následující: „Vaše žádost o krátkodobý neúčelový spotřebitelský úvěr bez zajištění (Zápůjčku) číslo EL-xxxxx 
byla schválena. Smlouva o Zápůjčce ve výši [●] HRK mezi Vámi, jméno a příjmení, datum narození, adresa, 
jako Klientem, a Cash-Expert s. r. o., Česká republika, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, PSČ 110 00, 
Praha 1, IČO: 045 78 082, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn.  C 250049, 
telefonní číslo [●], e-mailová adresa [●], internetová adresa [●],  jako Společností bude uzavřena dnem přijetí 
SMS zprávy s textem „POŽADUJI VYPLACENÍ SCHVÁLENÉ ZÁPŮJČKY: EL-xxxxx. Příslušný poplatek za poskytnutí 
Zápůjčky činí [●] HRK. Celková výše Zápůjčky navýšená o tento poplatek, tedy částka v celkové výši [●] HRK, je 
splatná [●] dní ode dne vyplacení Zápůjčky. Doba trvání Smlouvy o Zápůjčce je [●], bez zápůjční úrokové 
sazby, RPSN [●] %, splátky podle splátkového kalendáře. V případě opožděných plateb se uplatní zákonná 
úroková sazba. Máte právo kdykoliv bezplatně obdržet výpis v podobě tabulky umoření. Od této Smlouvy o 
Zápůjčce máte právo odstoupit ve lhůtě 14 kalendářních dnů od jejího uzavření, a to bez udání důvodu 
formou jednoznačného prohlášení, např. pomocí formuláře Odstoupení, který je Přílohou č. 2 Všeobecných 
Podmínek, doručeného Společnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu. V případě 
Odstoupení jste povinen nejpozději ve lhůtě 30 dnů vrátit celou jistinu, poplatek v poměrné výši, na kterou by 
Společnosti vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo a to za období ode dne čerpání Zápůjčky 
do dne splacení jistiny a dále pak případné nevratné poplatky zaplacené Společností orgánům veřejné správy 
nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy. Máte právo na předčasné splacení Zápůjčky, 
Společnost má právo na náhradu nákladů za předčasné splacení ve výši 0,5 % z předčasně splacené části 
Zápůjčky. Jste oprávněn kdykoli Smlouvu s okamžitou platností ukončit, a to písemnou a podepsanou 
výpovědí Společnosti. V případě takového ukončení však může Společnost požadovat okamžité splacení všech 
dlužných částek s tím, že v tomto případě budou tyto částky považovány za okamžitě splatné. Aby nedošlo k 
pochybnostem, úroky z prodlení budou dále nabíhat až do doby, než budou všechny částky splaceny. Jako 
Společnost máme právo ukončit Smlouvu o Zápůjčce okamžitě v případě, že Klient závažným způsobem poruší 
své závazky podle Smlouvy o Zápůjčce s tím, že budou v tomto případě všechny dlužné částky podle Smlouvy o 
Zápůjčce považovány za okamžitě splatné. Závažným porušením se pro účely tohoto článku rozumí mimo jiné 
porušení kteréhokoliv prohlášení poskytnutého Klientem v článku 3 Všeobecných Podmínek. Veškeré spory lze 
řešit mimosoudní cestou prostřednictvím Kanceláře finančního arbitra České republiky (www.finarbitr.cz), se 
sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, IČO 725 46 522, tel: +420 257 042 070.  

Orgánem dohledu je je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00, Praha 2, IČO: 000 20 869, 
tel: +420 296 366 111, fax: +420 296 366 236 (www.coi.cz). Po získání licence bude orgánem dohledu Česká 
národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČO 48136450, tel.: +420 224 411 111, fax: +420 224 
412 404, zelená linka: +420 800 160 170 (www.cnb.cz).  

Součástí Smlouvy o Zápůjčce jsou Všeobecné Podmínky a Podmínky pro zpracování osobních údajů. 
Seznámení se s Všeobecnými Podmínkami a Podmínkami pro zpracování osobních údajů před uzavřením 
Smlouvy o Zápůjčce a výslovné prohlášení, resp. potvrzení, že Všeobecné Podmínky a Podmínky pro 
zpracování osobních údajů přijímá, beze zbytku a bez prodlení, a že s nimi výslovně souhlasíte, představuje 
velice důležitou podmínku uzavření Smlouvy o Zápůjčce. 

Pro vyplacení Zápůjčky laskavě zašlete SMS zprávu na číslo 385 95 1006 685 s textem „POŽADUJI VYPLACENÍ 
SCHVÁLENÉ ZÁPŮJČKY": EL-xxxxx".Toto oznámení o schválení Žádosti o Zápůjčky ze strany Společnosti je 
považováno za nabídku k uzavření Smlouvy o Zápůjčce. 

Společně s elektronickou poštou o oznámení o schválení jeho Žádosti o Zápůjčku zaslanou na e-mailovou 
adresu Klienta, kterou uvedl v Žádosti o Zápůjčku, Společnost zašle Klientovi ve formátu PDF souboru 
Smlouvu o Zápůjčce, Všeobecné Podmínky a Podmínky pro zpracování osobních údajů.  
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Přijetí SMS zprávy na číslo 385 95 1006 685 s textem "POŽADUJI VYPLACENÍ SCHVÁLENÉ ZÁPŮJČKY: EL-xxxxx 
", kde EL představuje číslo Zápůjčky, jež je viditelné na Uživatelském Účtu Klienta a bude mu zasláno e-
mailem a SMS zprávou při schvalování Zápůjčky, označuje Klientovu žádost o vyplacení a bude považováno za 
výslovnou žádost Klienta o naplnění smluvního závazku Společnosti ze Smlouvy o Zápůjčce. Přijetí této SMS je 
považování za akceptaci nabídky k uzavření Smlouvy o Zápůjčce ze strany Klienta a tímto okamžikem je 
Smlouva o Zápůjčce uzavřena. 
 
Nejpozději ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dní ode dne přijetí SMS zprávy s textem "POŽADUJI VYPLACENÍ 
SCHVÁLENÉ ZÁPŮJČKY: EL-xxxxx " je Společnost povinna vyplatit schválenou výši Zápůjčky na běžný účet 
Klienta, který uvedl v Žádosti o Zápůjčku.   
 
Klient je povinen tuto Zápůjčku vrátit v celkové výši navýšené o příslušný poplatek, a to včas, beze zbytku a v 
souladu s ustanoveními Všeobecných Podmínek. V případě, že Společnost Žádost o vyplacení do 5 (pěti) 
pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy o Zápůjčce neobdrží, bude Smlouva o Zápůjčce automaticky 
považována za zrušenou a Společnost osvobozena od povinnosti vyplacení Zápůjčky. 
 
Klient má právo využívat pouze jednu Zápůjčku současně. K uzavření nové Smlouvy o Zápůjčce může Klient 
Společnost vyzvat až poté, co beze zbytku splní veškeré své závazky z předchozí Zápůjčky, a to včetně 
příslušného poplatku, a splní všechny povinnosti, ke kterým se Smlouvou o Zápůjčce zavázal. 

Článek 3 - Žádost o Zápůjčku 

Společnost si ponechává právo žádat od Klienta, aby prokázal svou totožnost a pravdivost předložených 
údajů, a to tak, že ho požádá o předložení následujících podkladů a údajů: kopie přední strany karty 
bankovního účtu s viditelným názvem banky, jméno a příjmení Klienta, číslo běžného účtu, čitelnou kopii 
obou stran občanského průkazu Klienta s viditelným jménem a příjmením Klienta a jeho adresou trvalého 
bydliště, jakož i kopii výpisu z běžného účtu Klienta za poslední dva měsíce. Uvedenou dokumentaci může 
Klient poslat Společnosti e-mailem na adresu info.hr@cash- expert.com nebo prostřednictvím aplikace VIBER 
nebo WhatsApp na číslo 091/2000-385. 

Svou Žádostí o Zápůjčku Klient souhlasí s tím, že jej zaměstnanci Společnosti nebo Zpracovatele, který je 
uveden v Podmínkách pro zpracování osobních údajů, mohou telefonicky kontaktovat, aby jej požádali o 
potvrzení uvedených údajů v Žádosti o Zápůjčku. Zároveň mohou požadovat doplnění dalších osobních údajů, 
které jsou vymezeny v Podmínkách pro zpracování osobních údajů. Klient bere na vědomí, že neposkytnutí 
tohoto potvrzení nebo doplnění údajů může mít za následek zamítnutí Žádosti o Zápůjčku.  

Pokud Klient do 5 (pěti) pracovních dnů od data podání Žádosti o Zápůjčku od Společnosti neobdrží 
písemnou zprávu o tom, že byla jeho Žádost o Zápůjčku schválena, bude Žádost o Zápůjčku považována za 
zamítnutou. 

Před uzavřením Smlouvy o Zápůjčce a kdykoliv během doby trvání Smlouvy o Zápůjčce bude mít Společnost 
právo Klienta identifikovat a ověřit si jeho totožnost.  Od klienta může Společnost vyžadovat doplnění dalších 
údajů nezbytných pro poskytnutí Zápůjčky. Tyto údaje mohou být vyžadovány od třetích stran, tak jak je 
uvedeno v Podmínkách pro zpracování osobních údajů.  Klient se uzavřením Smlouvy o Zápůjčce zavazuje 
splnit všechny požadavky Společnosti ve smyslu tohoto článku. Klient bere na vědomí a akceptuje, že 
Společnost má právo odmítnout poskytnout Zápůjčku nebo vypovědět již uzavřenou Smlouvu s okamžitým 
účinkem Klientovi, který nereagoval včas na žádost o informace nebo neposkytl Společnosti údaje, které jsou 
nezbytné pro realizaci Smlouvy o Zápůjčku, nebo v případě, že Společnost nemůže získat informace nebo 
ověření, která považuje za nezbytná k uzavření Smlouvy nebo poskytnutí Zápůjčky Klientovi. 
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Každý Klient Společnosti si vytváří osobní Uživatelský Účet. Společnost může požadovat, aby z důvodu 
zjednodušení kontaktu s Klientem a pro zkvalitnění poskytování svých služeb a produktů Klient používal 
stejný osobní Uživatelský Účet v případě, že uzavírá se Společností novou Smlouvu o Zápůjčce, přestože daný 
osobní Uživatelský Účet nebyl po určitou dobu používán. Klient k přístupu na Uživatelský Účet použije 
uživatelské jméno a heslo, které si sám zvolí. Pokud již Klient uživatelské jméno a heslo má, bude k přístupu 
na Uživatelský Účet používat tyto přístupové údaje. Z důvodu bezpečnosti osobního Uživatelského Účtu 
Klient nesmí své přihlašovací údaje do osobního Uživatelského Účtu sdělit jiné osobě. Klient bude výhradně 
odpovědný za veškeré ztráty nebo škody způsobené takovým sdělením včetně ztráty nebo škody způsobené 
Společnosti. Klient má povinnost Společnost kontaktovat, pokud své uživatelské jméno nebo heslo 
zapomene. Společnost může požadovat ověření totožnosti Klienta, před tím než Klientovi umožní výběr 
nových přístupových údajů.  

Bude-li Žádost o Zápůjčku Společností zamítnuta, nebude Klientovi, který podal Žádost o Zápůjčku, náležet 
právo na jakoukoli náhradu prostředků vydaných do okamžiku zamítnutí (včetně, ale ne výlučně, nákladů na 
SMS zprávy, internet apod.). 
Společnost nenese odpovědnost za žádné ztráty na straně Klienta, které vzniknou v důsledku přerušení, 
výpadku nebo jakékoliv technické závady v komunikační síti, kterou Klient používá při komunikaci se 
Společností, kvůli čemuž dojde ke zpoždění nebo ztrátě e-mailu nebo SMS zprávy. 

Veškerá dokumentace týkající se Zápůjčky bude sepsána v jazyku členského státu Evropské unie, kde má 
Klient trvalé bydliště. 

 

Článek 4 - Prohlášení Klienta 

Klient tímto prohlašuje, že Společnosti před uzavřením této Smlouvy o Zápůjčce poskytl úplné, přesné a 
pravdivé údaje nezbytné pro posouzení schopnosti Klienta splácet poskytnutou Zápůjčku. Dále Klient 
prohlašuje, že je schopen Společnosti splatit celkovou dlužnou částku v souladu se Smlouvou o Zápůjčce. 

Klient podáním Žádosti o Zápůjčku dále potvrzuje a prohlašuje, že: 

a) poskytl Společnosti pravdivé, správné a úplné informace, a že bude Společnost co nejdříve a v každém 
případě nejpozději do jednoho pracovního dne informovat o jakékoliv změně těchto informací nebo v 
případě, že si uvědomí, že některá jím předložená informace byla mylná nebo jinak nesprávná, nepravdivá 
nebo neúplná; 

b) poskytl pravdivý a správný bankovní účet a doplňující podrobnosti pro vyplacení Zápůjčky. Klient se 
zavazuje neprodleně informovat Společnost o všech změnách bankovního účtu, jehož podrobnosti uvedl, 
a o všech změnách doplňujících informací; 

c) mu přístup k informacím o Zápůjčce, Všeobecným Podmínkám, Smlouvě o Zápůjčce, Formuláři pro 
standardní informace o Zápůjčce a Podmínkám pro zpracování osobních údajů byl poskytnut na trvalém 
nosiči; 

d) uzavřel tuto Smlouvu o Zápůjčce ze své svobodné vůle a neuzavřel tuto Smlouvu o Zápůjčce pod hrozbou, 
pod nátlakem nebo ve stavu nouze nebo za nápadně nepříznivých podmínek, pokud jde o jeho osobní a 
finanční situaci; 

e) nezískává Zápůjčku ve prospěch nebo jménem jiné osoby; 

f) bere na vědomí, že krátkodobá Zápůjčka může být spojena s určitým rizikem, vzhledem k tomu, že je 
určena k uspokojení potřeb likvidity v krátkém období, a proto může být spojena s vyššími náklady, než 
jaké se uplatňují u dlouhodobých úvěrů. Využívání krátkodobé Zápůjčky v dlouhém časovém období a 
řešení dlouhodobých finančních potřeb může tudíž vést k zvýšeným finančním tlakům; 

g) vyhodnotil nutnost vypůjčení si prostředků a zhodnotil svou schopnost splácet Zápůjčku; 
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h) uhradí jakoukoliv škodu způsobenou tím, že poruší některé prohlášení uvedené v tomto článku nebo 
kterýkoliv závazek vyplývající ze Smlouvy o Zápůjčce nebo Všeobecných Podmínek. 

Klient bere na vědomí, že není oprávněn uzavřít Smlouvu o Zápůjčce ve prospěch třetí osoby. 

Klient se rovněž zavazuje, že nepoužije na splátky celkové dlužné částky peníze pocházející z trestné činnosti. 

Článek 5 - Prohlášení Klienta o schopnosti splácet Zápůjčku 

Klient akceptováním těchto Všeobecných Podmínek potvrzuje, že si před získáním Zápůjčky učinil přehled 
všech svých měsíčních příjmů a výdajů, jako jsou životní náklady (nájemné, náklady na hypotéku, správu 
domácnosti, energie, elektřinu, plyn apod.), pojištění, daňové závazky, dávky, úvěry (bankovní i 
nebankovní úvěry, kreditní karty, povolené přečerpání apod.), závazky vůči státním a obdobným orgánům, 
fyzickým a právnickým osobám, na výživném a obdobných platbách, dále pak výdajů na ošacení, potraviny, 
léky, zábavu apod., dále pak na veškeré pravidelné měsíční výdaje (jako např. výdaje na jízdné, 
telefonování, internet apod.) apod., a že na základě toho zjistil, že mu po pokrytí všech nákladů a závazků, 
jakož i nákladů spojených s touto Zápůjčkou, zbývá min. 25% z jeho celkových měsíčních příjmů, čímž bude 
schopen řádně a v lhůtě splatnosti pokrývat své životní náklady, jakož i všechny ostatní vlastní závazky. 
 
Článek 6 - Prohlášení k výši celkových nákladů Zápůjčky 

Klient uzavřením Smlouvy o Zápůjčce prohlašuje, že jej Společnost seznámila s roční procentní sazbou 
nákladů spojených s uvedenou Zápůjčkou (dále jen „RPSN") podle tabulky Produktů a služeb, která je 
Přílohou č. 1 těchto Všeobecných Podmínek.  

Výpočet RPSN byl udělán podle dodatku č. 1 českého Zákona o spotřebitelském úvěru. Výpočet RPSN vychází 
z předpokladu, že bude Smlouva o Zápůjčce trvat po smluvenou dobu a že Společnost i Klient řádně a včas 
splní své závazky. Výpočet RPSN vychází také z předpokladu, že Klient Společnosti uhradí splatné závazky 
vždy k poslednímu dni jejich splatnosti. 

Společnost za vyplacenou Zápůjčku Klientovi účtuje fixní Úhradu za zpracování Žádosti, jakož i poplatek, jehož 
výše závisí na výši Zápůjčky podle tabulky Produktů a služeb, která se nachází v Příloze č. 1 těchto 
Všeobecných Podmínek.  

Článek 7 – Zpracování osobních údajů 

Podmínky, za kterých Společnost zpracovává osobní údaje Klienta, jsou upraveny v dokumentu Podmínky pro 
zpracování osobních údajů a jsou dostupné na internetových stránkách Společnosti „www.cash-expert.com“. 

Článek 8 - Produkty a služby 

V rámci Žádosti o Zápůjčku si může Klient vybrat mezi různými výšemi Zápůjčky podle tabulky Produktů a 
služeb, která  je Přílohou č. 1 těchto Všeobecných Podmínek. Období splácení začíná dnem výplaty Zápůjčky 
Klientovi a končí uplynutím posledního dne lhůty, na kterou je uzavřena Smlouva o Zápůjčce za jednotlivý 
produkt a služby. 

Na žádost Klienta může Společnost schválit prodloužení doby splácení jednotlivé splátky či více splátek za 
podmínky, že Klient nejpozději 5 dní ode dne splatnosti splátky/splátek, za kterou/které požaduje 
prodloužení, zcela uhradil náklady spojené s Poplatkem za prodloužení splatnosti celé Zápůjčky podle Tabulky 
produktů a služeb, která se nachází v Příloze č. 1 těchto Všeobecných Podmínek. Prodloužení doby splácení 
může být schváleno na období max. 90 dnů ode dne splatnosti splátky/splátek, pro které je prodloužení 
požadováno. Za prodloužení doby splácení je účtován Poplatek za prodloužení splatnosti celé Zápůjčky 
vypočtený na základě celkové nesplacené jistiny Zápůjčky podle tabulky Produktů a služeb, jež je Přílohou č. 1 
těchto Všeobecných Podmínek. 

Na poskytnutí prodloužení doby splácení Zápůjčky nemá Klient právní nárok.  

Společnost po uhrazení poplatku za prodloužení doby splácení doručí Klientovi prostřednictvím e-mailu a 
SMS zprávy oznámení o schválení prodloužení doby splatnosti Zápůjčky. Klient pošle Společnosti žádost o 
prodloužení doby splácení prostřednictvím SMS zprávy na číslo: 385 95 1006 685 s textem „POŽADUJI 
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PRODLOUŽENÍ DOBY SPLÁCENÍ ZÁPŮJČKY EL-xxxxx". Tato SMS zpráva je považována jako návrh na změnu 
obsahu uzavřené Smlouvy o Zápůjčce. 
 

Následně bude Klientovi zaslán Formulář pro standardní informace o Zápůjčce s prodlouženou dobou 
splatností prostřednictvím e-mailu, který uvedl v Žádosti o Zápůjčku ve formátu PDF souboru. V případě, že 
Společnost obdrží od Klienta ve lhůtě 1 dne ode dne přijetí Formuláře pro standardní informace o Zápůjčce 
od Klienta e-mailovou zprávu, že změnu obsahu Smlouvy o Zápůjčce nechce uzavřít či jinak vyjádří v této 
zprávě svou vůli nebýt vázán změnou Smlouvou o Zápůjčce, má se za to, že Klient tímto bere svůj návrh na 
změnu Smlouvy o Zápůjčce zpět.  

 

V případě, že Společnost prodloužení doby splácení Zápůjčky schválí, bude doba splatnosti Zápůjčky 
prodloužena, o čemž Klient bude informován Společností prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu a 
Klientovi bude doručeno v oznámení o schválení prodloužení doby splatnosti Zápůjčky informace o novém 
datu splatnosti Zápůjčky. Toto oznámení je považováno jako akceptace návrhu na změnu obsahu uzavřené 
Smlouvy o Zápůjčce. 
 

Současně s tímto oznámením budou Klientovi zaslány aktuální a účinné Všeobecné Podmínky. Doručení 
oznámení o schválení prodloužení doby splatnosti Zápůjčky se současně považuje za uzavření dodatku ke 
Smlouvě o Zápůjčce ohledně změny obsahu Smlouvy o Zápůjčce v souvislosti s prodloužením doby splatnosti. 
Společně s oznámením o schválení prodloužení doby splatnosti Zápůjčky zaslaným na e-mailovou adresu 
Klienta, již uvedl v Žádosti o Zápůjčku, Společnost zašle Klientovi ve formátu PDF Dodatek ke Smlouvě o 
Zápůjčce s prodlouženou dobou splatnosti, Všeobecné Podmínky a Podmínky pro zpracování osobních údajů. 
 
Článek 9 - Splácení 

Klient se zavazuje splatit Společnosti celkovou dlužnou částku včas a v dohodnutém období dle podmínek 
Smlouvy o Zápůjčce. 
Celková dlužná částka je považována za splacenou okamžikem jejího připsání na účet Společnosti. Číslo 
bankovního účtu, na které je Klient povinen Zápůjčku splatit, bude Klientovi sděleno současně s e-mailem o 
oznámení o schválení Žádosti o Zápůjčku.  

Klient a Společnost se dohodli, že veškeré splátky celkové dlužné částky zaplacené Klientem budou započteny 
nejprve na splatný poplatek a poté na jistinu Zápůjčky. 

Pokud je Klient v prodlení se zaplacením splátky celkové dlužné částky, zavazuje se Společnosti uhradit, v 
souladu s příslušnými právními předpisy, případné náklady řízení spojené se soudním vymáháním jeho 
závazku. 
 
Článek 10 - Důsledky prodlení se splácením 

Klient dále bere na vědomí, že Společnosti v případě prodlení Klienta se splácením splatné dlužné částky 
vzniká nárok na zákonný úrok z prodlení v souladu se zvláštními předpisy platnými v zemi, kde má Klient 
trvalé bydliště. 
Pokud bude prodlení se splácením Zápůjčky nebo její splátky nebo její části více než 5 dnů, má Společnost 
právo vypovědět Smlouvu o Zápůjčce. V tomto případě se dluh Klienta na základě Smlouvy o Zápůjčce stane 
zcela splatným ke dni odeslání oznámení o výpovědi Smlouvy o Zápůjčce Klientovi. Společnost bude mít 
právo angažovat třetí strany k vymáhání dluhu od Klienta, a to na náklady Klienta, a zaregistrovat Klienta v 
registru/databázi dlužníků obsahující úvěrové historie dlužníků. 
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Článek 11 - Právo Klienta na předčasné splacení Zápůjčky 

Klient je oprávněn Zápůjčku zcela nebo zčásti splatit kdykoli před termínem splatnosti. Poplatek za předčasné 
splacení nebude Klientovi účtován. Společnost má právo na náhradu nákladů za předčasné splacení ve výši 
0,5 % z předčasně splacené části Zápůjčky, nepřesahuje – li doba mezi předčasným splacením Zápůjčky a 
schválenou dobou splatnosti Zápůjčky 1 rok. V případě předčasného splacení má Klient právo na snížení 
celkových nákladů Zápůjčky o výši úroku a náklady, které by byl Klient povinen platit v případě, kdy by 
nedošlo k předčasnému splacení Zápůjčky.  

Článek 12 - Právo na odstoupení od Smlouvy o Zápůjčce do 14 dnů 

Klient je oprávněn od této Smlouvy o Zápůjčce písemně odstoupit do 14 kalendářních dnů od jejího uzavření, 
a to bez udání důvodu. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od této Smlouvy o Zápůjčce je potřeba, aby 
Klient o svém rozhodnutí odstoupit od této Smlouvy o Zápůjčce informoval Společnost formou 
jednoznačného prohlášení, např. pomocí formuláře Odstoupení (viz níže „Oznámení o odstoupení od 
Smlouvy o Zápůjčce“), doručeného Společnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-
mailem. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, pokud je Odstoupení odesláno Společnosti na 
adresu uvedenou ve formuláři Odstoupení, který je Přílohou č. 2 těchto Všeobecných Podmínek, v listinné 
podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat, nejpozději poslední den lhůty. Při Odstoupení od Smlouvy o 
Zápůjčce je Klient povinen (pokud mu již byla vyplacena částka Zápůjčky) vrátit Společnosti bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne odeslání Odstoupení, jistinu Zápůjčky v plné výši. Klient bere na 
vědomí, že vedle vracené jistiny Zápůjčky je Společnost oprávněna žádat uhrazení poplatku v poměrné výši, 
na kterou by Společnosti vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo a to za období ode dne 
čerpání Zápůjčky do dne splacení Zápůjčky a dále pak případné nevratné poplatky zaplacené Společností 
orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy. 
Právní účinky Odstoupení od Smlouvy o Zápůjčce vůči Společnosti nastávají k okamžiku, kdy Společnost 
Odstoupení obdrží. V případě jednostranného Odstoupení nenáleží Klientovi, který uzavřel Smlouvu o 
Zápůjčce, právo na jakékoliv náklady učiněné do okamžiku Odstoupení (včetně, ale ne výlučně, nákladů na 
SMS zprávy, internet apod.). 
Při Odstoupení od Smlouvy o Zápůjčce je Klient povinen vrátit jistinu Zápůjčky, případně sníženou o již 
splacené splátky, poplatek ve výši, na kterou by Společnosti vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy 
nedošlo a případné nevratné poplatky zaplacené Společností orgánům veřejné správy nebo jiným osobám 
pověřeným výkonem veřejné správyna bankovní účet Společnosti č. IBAN HR8441240031126000922. 
 
Článek 13 - Možnost postoupení 
Společnost je oprávněna převést veškerá své práva a/nebo nároky, nebo jakoukoli jejich část, na třetí osobu 
bez souhlasu Klienta. Klient nesmí převést žádná práva a povinnosti a/nebo nároky na jinou osobu bez 
souhlasu Společnosti. 

 
Článek 14 - Promlčení nároků 

Klient a Společnost se dohodli, že práva Klienta a Společnosti vzniklá na základě Smlouvy o Zápůjčce, a to 
včetně práv z porušení této Smlouvy o Zápůjčce, se promlčují ve lhůtě 3 let počítané ode dne, kdy mohla být 
práva uplatněna poprvé. 
 
Článek 15 - Akceptace Všeobecných Podmínek a Podmínek pro zpracování osobních údajů 

Před uzavřením Smlouvy o Zápůjčce se Klient na internetových stránkách Společnosti nejprve musí seznámit 
s těmito Všeobecnými Podmínkami a Podmínkami pro zpracování osobních údajů a důkladně je prostudovat, 
což potvrdí označením příslušného políčka s prohlášením, že si před uzavřením Smlouvy o Zápůjčce 
prostudoval Všeobecné Podmínky a Podmínky pro zpracování osobních údajů, že je seznámen s jejich 
obsahem, že jejich obsahu zcela rozumí a že potvrzení o zmíněných skutečnostech zašle Společnosti 
prostřednictvím dálkového přístupu. 
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Seznámení se s Všeobecnými Podmínkami a Podmínkami pro zpracování osobních údajů před uzavřením 
Smlouvy o Zápůjčce a výslovné prohlášení, resp. potvrzení Klienta, že Všeobecné Podmínky  a Podmínky pro 
zpracování osobních údajů přijímá, beze zbytku a bez prodlení, a že s nimi výslovně souhlasí, představuje 
velice důležitou podmínku schválení Zápůjčky a uzavření Smlouvy o Zápůjčce. 

Označením políčka „Souhlasím" na internetové stránce Klient vyjadřuje svůj výslovný a jednoznačný souhlas s 
ustanoveními Všeobecných Podmínek a Podmínek pro zpracování osobních údajů a výslovně prohlašuje 
následující: 

„Já, Klient, tímto výslovně prohlašuji a podáním Žádosti o Zápůjčku potvrzuji, že mi byla poskytnuta možnost 
nahlédnout do Všeobecných Podmínek a Podmínek pro zpracování osobních údajů, že jsem je přečetl, že 
jsem seznámen s jejich obsahem a že s nimi beze zbytku souhlasím. Ustanovení Všeobecných Podmínek a 
Podmínek pro zpracování osobních údajů platná v okamžiku podání Žádosti o Zápůjčku přijímám jako 
závaznou a zcela nedílnou součást Smlouvy o Zápůjčce; dále Já, Klient souhlasím s tím, aby bylo mé podání 
Žádosti o Zápůjčku považováno za potvrzení přijetí Všeobecných Podmínek a Podmínek pro zpracování 
osobních údajů závazných ve chvíli podání Žádosti o Zápůjčku.“ 

 

Článek 16 - Závěrečná ustanovení 

Smlouva o Zápůjčce je uzavírána na dobu určitou, její účinnost trvá ode dne, kdy Společnost dostane od 
Klienta SMS zprávu s textem:  POŽADUJI VYPLACENÍ SCHVÁLENÉ ZÁPŮJČKY: EL-xxxxx, a je uzavírána na dobu 
15, 30, 60, resp. 90 dní v závislosti na vybraném produktu nebo službě dle tabulky Produktů a služeb, která je 
Přílohou č. 1 těchto Všeobecných Podmínek, případně na delší dobu, pokud dojde k prodloužení doby 
splatnosti Zápůjčky v souladu s článkem 8 výše. Ukončení účinnosti Smlouvy nemá vliv na nároky, práva a 
povinnosti, které vznikly za dobu jejího trvání.  

Tato Smlouva o Zápůjčce a právní vztah mezi Společností a Klientem bude upraven českým právem.  
Akceptováním těchto Všeobecných Podmínek Klient potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že mu bude 
poskytnuta Zápůjčka Společností, která má sídlo v České republice. 

Veškeré spory, které v souvislosti s touto Smlouvou o Zápůjčce vzniknou, se Smluvní strany zavazují řešit 
nejprve dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou veškeré spory vzniklé z této Smlouvy o Zápůjčce nebo v 
souvislosti s ní předloženy k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu v České republice. 

V případě, že má Klient jakékoliv stížnosti, je oprávněn je předložit přímo Společnosti s použitím kontaktních 
údajů uvedených na internetových stránkách Společnosti. Stížnosti musí být podány písemně. Společnost 
odpoví na všechny stížnosti v souladu s reklamačním řádem zveřejněným na internetových stránkách 
Společnosti „www.cash-expert.com“ bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 30 kalendářních dnů. 

Klient má také možnost předložit stížnost České národní bance, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1, IČO 
481 36 450, tel.: +420 224 411 111, fax: +420 224 412 404, zelená linka: +420 800 160 170 (www.cnb.cz), 
České obchodní inspekci se sídlem Štěpánská 15, 120 00, Praha 2, IČO: 000 20 869, tel: +420 296 366 111, 
fax: +420 296 366 236 (www.coi.cz) a/nebo Kanceláři finančního arbitra České republiky, se sídlem Legerova 
1581/69, 110 00, Praha 1, IČO 725 46 522, tel: +420 257 042 070  (www.finarbitr.cz). 
 
Klient je oprávněn kdykoli Smlouvu s okamžitou platností ukončit, a to písemnou a podepsanou výpovědí 
Společnosti. V případě takového ukončení však může Společnost požadovat okamžité splacení všech 
dlužných částek s tím, že v tomto případě budou tyto částky považovány za okamžitě splatné. Aby nedošlo k 
pochybnostem, úroky z prodlení budou dále nabíhat a až do doby, než budou všechny částky splaceny. 

Společnost má právo ukončit Smlouvu o Zápůjčce okamžitě v případě, že Klient závažným způsobem poruší 
své závazky podle Smlouvy o Zápůjčce s tím, že budou v tomto případě všechny dlužné částky podle Smlouvy 
o Zápůjčce považovány za okamžitě splatné. Závažným porušením se pro účely tohoto článku rozumí mimo 
jiné porušení kteréhokoliv prohlášení poskytnutého Klientem v článku 3 těchto Všeobecných Podmínek. 



11 

Orgánem vykonávajícím dohled nad dodržováním povinností je Česká obchodní inspekce, se sídlem 
Štěpánská 15, 120 00, Praha 2, IČO: 000 20 869, tel: +420 296 366 111, fax: +420 296 366 236  (www.coi.cz). 
Po získání licence bude orgánem dohledu Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČO 
48136450, tel.: +420 224 411 111, fax: +420 224 412 404, zelená linka: +420 800 160 170 (www.cnb.cz). 

Veškerá práva a povinnosti stanovené Smlouvou o Zápůjčce přecházejí na případné postupníky, resp. právní 
nástupce. 

Tyto Všeobecné Podmínky jsou Klientovi zasílány na trvalém nosiči dat a jsou k dispozici na internetových 
stránkách Společnosti a Klient si je může vytisknout a uložit ve formátu PDF nebo požádat Společnost e-
mailem nebo telefonicky o zaslání kopie těchto Všeobecných Podmínek buď elektronicky, nebo poštou. 
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Příloha č. 1: Tabulka Produktů a služeb 
Částka Lhůta Poplatek CELKEM l. jistina l.poplatek CELKEM 

l.SPLÁTKA 

2.jistina 2.poplatek CELKEM 

2.SPLÁTK

A 

3.jistina 3. poplatek CELKEM 

3.SPLÁTKA 

Úhrada za 

zpracování 

Žádosti 

RPSN Poplatek za prodloužení 

splatnosti celé Zápůjčky 

Poplatek za 

prodloužení 

splatnosti 2. 

SPLÁTKA 

Poplatek za prodloužení 

splatnosti 2. a 3. 

SPLÁTKA 

Poplatek za prodloužení 

splatnosti  

3. SPLÁTKA 

500,00 15 100,00 600,00 500,00 100,00 600,00      30,00 37.974,35 100,00    

1.000,00 15 200,00 1.200,00 1.000,00 200,00 1.200,00      30,00 17 626,85 200,00    

1.000,00 30 250,00 1.250,00 1.000,00 250,00 1 250,00      30,00 2.087,84 250,00    

1.500,00 15 300,00 1.800,00 1.500,00 300,00 1.800,00      30,00 13.711,55 300,00    

1 .500,00 30 375,00 1.875,00 1.500,00 375,00 1.875,00      30,00 1.831,17 375,00    

7.000,00 15 400,00 2.400,00 2.000,00 400,00 2.400,00      30,00 12.102,87 400,00    

7.000,00 30 500,00 2.500,00 2.000,00 500,00 2.500,00      30,00 1.715,23 500,00    

7.000,00 60 600,00 2.600,00 1.000,00 400,00 1.400,00 1.000,00 200,00 1.200,00    30,00 946,63 400,00 200,00   

7.500,00 15 500,00 3.000,00 2.500,00 500,00 3.000,00      30,00 11.232,47 500,00    

7.500,00 30 625.00 3.125.00 2.500,00 625,00 3.125,00      30,00 1.649,29 625,00    

2.500,00 60 750,00 3.250,00 1.250,00 500,00 1.750,00 1.250,00 250,00 1.500,00    30,00 919,61 500,00 250,00   

3.000,00 15 600,00 3.600,00 3.000,00 600,00 3.600,00      30,00 10.688,32 600,00    

3.000,00 30 750,00 3.750,00 3.000,00 750,00 3.750,00      30,00 1.606,78 750,00    

3.000,00 60 900,00 3.900,00 1.500,00 600,00 2.100,00 1.500,00 300,00 1.800,00    30,00 902,03 600,00 300,00   

3.000,00 00 1.200,00 4.200,00 1.000,00 600,00 1.600,00 1.000,00 400,00 1.400,00 1.000,00 200,00 1.200,00 30,00 884,28 600,00  400,00 200,00 

3.500,00 15 700,00 4.200,00 3.500,00 700,00 4.200,00      50,00 11.889,51 700,00    

3.500,00 30 875,00 4.375,00 3.500,00 875,00 4.375,00      50,00 1.699,29 875,00    

3.500,00 60 1.050,00 4.550,00 1.750,00 700,00 2.450,00 1.750,00 350,00 2.100,00    50,00 940,13 700.00 350,00   

3.500,00 90 1.400,00 4.900,00 1.167,00 703,00 1.870,00 1.167,00 463,00 1.630,00 1.166,00 234,00 1.400,00 50,00 914,82 700,00  470,00 230,00 

4.000,00 30 1.000,00 5.000,00 4.000,00 1.000,00 5.000,00      50,00 1.660,10 1.000,00    

4.000,00 60 1.200,00 5.200,00 2.000,00 800,00 2.800,00 2.000,00 400,00 2.400,00    50,00 924,06 800,00 400,00   

4.000,00 90 1.600,00 5.600,00 1.333,00 797,00 2.130,00 1.333,00 537,00 1.870,00 1.334,00 266,00 1.600,00 50,00 900,59 800,00  530,00 270,00 

5.000.00 30 1.250,00 6.250,00 5.000,00 1.750,00 6.250,00      50,00 1.606,78 1.250,00    

5.000.00 60 1.500,00 6.500,00 2.500,00 1.000,00 3.500,00 2.500,00 500,00 3.000,00    50,00 902,03 1.000,00 500,00   

5.000,00 90 2.000,00 7.000,00 1.66/,00 1.003,00 2.670,00 1.667,00 663,00 2.330,00 1.666,00 334,00 2.000,00 50,00 884,92 1.000,00  670,00 330,00 

6.000,00 30 1.500,00 7.500,00 0.000,00 1.500,00 7.500,00      50,00 1 572,20 1.500,00    

6.000,00 60 1.800,00 7.000,00 3.000,00 1.200,00 4.200,00 3.000,00 600,00 3.600,00    50,00 887,64 1.200,00 600,00   

6.000,00 90 2.400,00 8.400,00 7.000,00 1.200,00 3.200,00 2.000,00 800,00 2.800,00 2.000,00 400,00 7.400,00 50,00 873,05 1.200,00  800,00 400,00 

7.000,00 30 1.750,00 8.750,00 7.000,00 1.750,00 8.750,00      70,00 1.606,78 1.750,00    

7.000,00 60 2.100,00 9.100,00 3.500,00 1.400,00 4.900,00 3.500,00 700,00 4.200,00    70,00 902,03 1.400,00 700,00   

7.000,00 90 2.800,00 9.800,00 2.333,00 1.397,00 3.730,00 2.333,00 937,00 3.270,00 2.334,00 466,00 2.800,00 70,00 883,82 1.400,00  930,00 470,00 

8.000,00 30 2.000,00 10.000,00 8. 000,00 2.000,00 10.000,00      70,00 1.580,78 2.000,00    

8.000,00 60 2.400,00 10.400,00 4.000,00 1.600,00 5.600,00 4.000,00 800,00 4.800,00    70,00 891,22 1.600,00 800,00   

8.000,00 90 3.200,00 11.200,00 7.667,00 1.603,00 4.270,00 2.667,00 1.063,00 3.730,00 2.666,00 534,00 3.700,00 70,00 876,24 1.600,00  1.070,00 530,00 

9.000,00 30 2.250,00 11.250,00 9.000,00 2.250,00 11.250,00      70,00 1.560,85 2.250,00    

9.000,00 60 2.700,00 11.700,00 4.500,00 1.800,00 6.300,00 4.500,00 900,00 5.400,00    70,00 882,90 1.800,00 900,00   

9.000,00 90 3.600,00 12.600,00 3.000,00 1.800,00 4.800,00 3.000,00 1.200,00 4.200,00 3.000,00 600,00 3.600,00 70,00 869,34 1.800,00  1.200,00 600,00 

10.000.00 30 2.500,00 12.500,00 10.000,00 2.500,00 12.500,00      70,00 1.545,09 2.500,00    

10.000,00 60 3.000,00 13.000,00 5.000,00 2.000,00 7.000,00 5.000,00 1.000,00 6.000,00    70,00 876,30 2.000,00 l.000,00   

10.000,00 90 4.000,00 14.000,00 3.333,00 1.997,00 5.330,0 3.333,00 1.337,00 4.670,00 3.334,00 666,00 4.000,00 70,00 863,00 2.000,00  1.330,00 670,00 
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Příloha č. 2: VZOR OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁPŮJČCE 

Vyplňte, oddělte a doručte/zašlete poštou nebo e-mailem toto oznámení o odstoupení 
POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE CHCETE ODSTOUPIT OD SMLOUVY O ZÁPŮJČCE v souladu s Článkem 11 
Všeobecných Podmínek: 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁPŮJČCE 

Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o Zápůjčce, uzavřené mezi mnou a Společností dne _____________. 

 
Jméno a příjmení Klienta:  ___________________ 

 
Datum narození: ________________ 
 

Adresa trvalého pobytu Klienta: ___________________ 

 

Datum:____________________      Podpis:     

 


