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Članak 1 – Uvod i osnovni pojmovi 

Ovi Opći uvjeti Ugovora o Zajmu (u daljnjem tekstu: ''Opći Uvjeti'') predstavljaju sastavni dio svakog 
Ugovora o Zajmu, te se primjenjuju na zajmove koje Cash-Expert s.r.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) u 
svojstvu pružatelja potrošačkih kredita, sukladno Zakonu br. 257/2016 Sb., o potrošačkom 
kreditiranju, u verziji kasnijih propisa (u nastavku ZPK) pruža Klijentu, a u skladu s ovim Općim 
Uvjetima.  

Zaključivanje Ugovora o Zajmu uvjetovano je prihvaćanjem Zahtjeva za Dodjelu Zajma od strane 
Društva, pri čemu Društvo nije dužno zaključiti Ugovor o Zajmu s Klijentom i ući s njime u bilo kakav 
ugovorni odnos. Podnošenje Zahtjeva Društvu ne predstavlja osnovu za stjecanje prava Klijenta na 
dodjelu zajma sve dok Društvo ne prihvati dotični zahtjev na način kako je dogovoreno u ovim 
Općim Uvjetima.  

U nastavku su pojašnjeni osnovni pojmovi, za koje su se Klijent i Društvo dogovorili da će ih koristiti: 

- Društvom se u smislu ovih Općih Uvjeta i Ugovora smatra trgovačko društvo Cash-Expert 
s.r.o., Republika Češka, Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Prag 1, matični broj: 045 78 
082, upisano u trgovački registar pri Gradskom sudu u Pragu, odjel C, uložak 250049, 
registrirano za obavljanje djelatnosti dodjeljivanja ili posredovanja pri potrošačkim 
zajmovima; ID RZP: 138999660; Nadležna ustanova prema §71 st.2 Zakona o gospodarskim 
djelatnostima: Poglavarstvo gradskog kotara Prag 1; 

- Klijentom se u smislu ovih Općih Uvjeta i Ugovora smatra punoljetna i potpuno poslovno 
sposobna fizička osoba, koja iskaže interes za dobivanje zajma od Društva; 

- Zahtjev za Odobrenje Zajma je zahtjev Klijenta za dobivanje zajma od Društva, izražen u 
obliku i na način kako je definiralo Društvo, na temelju uvjeta navedenih u ovim Općim 
Uvjetima i Ugovoru;  

- Ugovorne strane su Klijent i Društvo zajedno, ili također svaki od njih pojedinačno kao 
Ugovorna strana; 

- Zajam je kratkoročni nenamjenski potrošački, nestambeni kredit bez jamaca kojeg Društvo 
dodjeljuje Klijentu na temelju odobrenog Zahtjeva za odobrenje Zajma i Klijentovog zahtjeva 
za isplatu. 

- Ugovor o Zajmu je ugovor zaključen na daljinu između Društva i Klijenta, čiji su sastavni dio 
ovi Opći Uvjeti, s time da Klijent svoju volju za zaključenje Ugovora izražava na daljinu (on 
line), putem Zahtjeva za Odobrenje Zajma i SMS poruke s tekstom „želim isplatu odobrenog 
zajma: EL-xxxxx“, a Društvo putem e-mail i SMS poruke kojima obavještava Klijenta da mu je 
zajam odobren. Sastavnim dijelom Ugovora o Zajmu također se smatra i Cjenik istaknut na 
internetskim stranicama Društva www.cash-expert.com u trentku sklapanja Ugovora o 
zajmu. Izražavanje volje putem elektronske pošte i/ili SMS poruke u smislu ovih Općih Uvjeta 
i Ugovora ima jednaku snagu kao potpis Ugovornih strana, te će se obje strane smatrati 
obvezane svojom voljom izraženom na navedeni način. Ugovor o Zajmu u PDF formatu, 
zajdno sa Općim uvjetima, Cjenikom i otplatnim planom šalje se Klijentu putem elektronske 
pošte na njegovu e-mail adresu koju je naveo u Zahtjevu za Odobrenje Zajma; 

- Korisnički Račun je korisnički profil Klijenta, kreiran na internetskoj stranici ponaosob za 
svakog Klijenta koji proslijedi Društvu Zahtjev za Odobrenje Zajma.  

- Opći Uvjeti su sastavni dio Ugovora o Zajmu. Opći se Uvjeti primjenjuju u onom obliku i 
sadržaju kako objavi Društvo u trenutku sklapanja Ugovora o Zajmu. Opći uvjeti biti će 
dostavljeni Klijentu u PDF formatu putem e-mail adrese koju je naveo u Zahtjevu za 
Odobrenje Zajma. Opći Uvjeti uređuju prava i obveze Ugovornih strana u vezi Zajma. Smatra 
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se da je Klijent u svakom trenutku upoznat s Općim Uvjetima. Klijent u svako doba ima pravo 
uvida u aktualne Opće uvjete, kao i povijesni pregled svih Općih uvjeta s vremenskim 
periodom važenja svakog od njih koje se nalaze na internetskim stranicama Društva 
www.cash-expert.com. Klijent u svako doba može ispisati Opće uvjete i/ili zahtijevati od 
Društva da mu pošalje pisanu kopiju Općih Uvjeta na kućnu adresu. 

- Obrazac za standardne informacije o Zajmu je obrazac kojeg Društvo dostavlja Klijentu 
dovoljno vremena prije zaključenja Ugovora o Zajmu i bez nepotrebnog oklijevanja nakon 
što Društvo izvrši procjenu kreditne sposobnosti Klijenta. Obrazac za standardne informacije 
o Zajmu šalje se Klijentu na e-mail adresu koju je naveo u Zahtjevu za Odobrenje Zajma u 
PDF formatu.  

- Uvjeti za obradu osobnih podataka  predstavljaju sastavni dio Ugovora o Zajmu. Uvjeti za 
obradu osobnih podataka reguliraju obradu osobnih podataka Klijenta i dostupni su na 
internetskim stranicama Društva www.cash-expert.com . 

- Izvršiteljem obrade se prema zakonu br. 101/2000 Sb., o zaštiti osobnih podataka, u verziji 
kasnijih propisa, smatra svaki subjekt koji na temelju posebnog zakona ili ovlaštenja 
upravitelja obrađuje osobne podatke prema tom zakonu. Upravitelj i Izvršitelj obrade 
pobliže su definirani u Uvjetima za obradu osobnih podataka. 

Članak 2 – Postupak sklapanja Ugovora o Zajmu  

Kako bi zaključio Ugovor, Klijent mora posjetiti internetske stranice Društva www.cash-expert.com , 
odabrati na kalkulatoru željeni iznos zajma i njegovo dospijeće, popuniti ili dati osobne podatke 
potrebne za realizaciju Ugovora o Zajmu. Da bi Zahtjev za Odobrenje Zajma uspješno predao, Klijent 
mora označiti polje kojim potvrđuje da je upoznat sa sadržajem Općih Uvjeta i Uvjeta za obradu 
osobnih podataka. 

Klijenti koji prvi puta podnose Društvu Zahtjev za Odobrenje Zajma, odabiru na kalkulatoru željeni 
iznos zajma i rok otplate, nakon čega im se otvara aplikacija za kreiranje osobnog korisničkog 
računa. Putem korisničkog imena i lozinke koju Klijenti sami odrede, ulaze u svoj Korisnički Račun, 
ispunjavaju podatke koji su neophodni za realizaciju Ugovora o zajmu, te potvrđuju da su upoznati i 
suglasni s Općim Uvjetima i Uvjetima za obradu osobnih podataka. 

Ako Klijent već ima svoj osobni Korisnički račun otvoren na internetskom portalu Društva, ući će u 
svoj Korisnički račun, odabrat će željeni iznos zajma i dospijeće, prihvatit će u skladu s gore 
navedenim predloženu verziju Općih Uvjeta i Uvjeta za obradu osobnih podataka, te će podnijeti 
Zahtjev za Odobrenje Zajma.  

Na Korisničkom Računu svakog Klijenta će u svakom trenutku biti vidljivi podaci kako o otvorenom, 
tako i o zatvorenom (iskorištenom) Zajmu/Zajmovima dotičnog Klijenta, uključujući iznos Zajma, 
troškove povezane sa Zajmom, ukupni dospjeli iznos i datum dospijeća. 

Nakon toga će Klijentu biti poslan u PDF formatu Obrazac za standardne informacije o Zajmu na 
njegovu e-mail adresu koju je naveo u Zahtjevu za Odobrenje Zajma. Ako Društvo u roku 1 dana od 
dana primitka Obrasca za standardne informacije o Zajmu dobije od Klijenta putem e-maila 
obavijest da ne želi zaključiti Ugovor o Zajmu, ili na drugi način iznese svoju volju da se ne želi 
obvezati Ugovorom o Zajmu, smatrat će se da Klijent time povlači svoj Zahtjev za Odobrenje zajma. 

Ugovor o Zajmu sklapa se na daljinu. Klijentu ne pripada automatsko pravo na odobrenje Zajma 
sukladno pravnim propisima. Društvo će prije odobravanja Zajma procijeniti kreditnu sposobnost 
Klijenta na temelju uredno i na vrijeme dostavljenih dokumenata u skladu s ovim Općim Uvjetima i 
Zahtjevom za Odobrenje Zajma 
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Društvo će Klijenta o odobravanju Zahtjeva za Odobrenje Zajma obavijestiti putem e-mail poruke 
koju će poslati na e-mail adresu koju je Klijent naveo u Zahtjevu za Odobrenje Zajma, a koja će 
poruka biti slijedećeg sadržaja: „Vaš zahtjev za odobrenje kratkoročnog nenamjenskog potrošačkog 
kredita bez jamaca (Zajma) broj EL-xxxxx je odobren. Ugovor o Zajmu u iznosu od [●] kn između Vas,  
me i prezime, OIB, adresa, kao Klijenta, i Cash-Expert s. r. o., Češka Republika, Revoluční 1082/8, 
Nové Město, PSČ 110 00, Prag 1, IČO: 045 78 082, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu 
v Praze, sp.zn.  C 250049, telefonski broj[●], e-mail adresa [●], internetska adresa [●],  kao Društva, 
bit će zaključen na dan primitka SMS poruke sa tekstom „ŽELIM ISPLATU ODOBRENOG ZAJMA: EL-
xxxxx". Pristojba za odobrenje Zajma iznosi [●] kn. Ukupan iznos Zajma, uvećan za tu pristojbu, 
odnosno ukupan iznos u  od [●] kn, dospijeva na naplatu  [●] dana od dana isplate Zajma.  Trajanje 
Ugovora o Zajmu je  [●], bez, EKS [●] %, rate prema otplatnom planu. U slučaju kašnjenja s otplatom 
primjenjivat će se zakonska kamatna stopa. Imate pravo odustati od ovog Ugovora o Zajmu u roku 
od  14 kalendarskih dana od njegovog zaključenja, i to bez obveze navođenja razloga, u obliku 
jednoznačne izjave, npr. pomoću obrasca Odustanak, koji sačinjava Prilog 2 Općih Uvjeta, 
dostavljene Društvu putem pružatelja poštanskih usluga ili e-mailom. U slučaju odustanka ste 
najkasnije u roku od 30 dana dužni vratiti cijelu glavnicu, pristojbu u razmjernom iznosu na koju bi 
Društvo imalo pravo kada ne bi došlo do odustajanja od Ugovora, i to za razdoblje od početka 
korištenja Zajma do dana otplate glavnice, kao i na eventualne nepovratne pristojbe koje plaća 
Društvo javnim tijelima ili drugim osobama ovlaštenim za obavljanje javne uprave. Imate pravo 
prijevremeno otplatiti Zajam. Društvu pripada pravo na nadoknadu troškova povezanih 
s prijevremenom otplatom u visini od 0,5 % prijevremeno otplaćenog dijela Zajma. Imate pravo 
trenutno raskinuti ugovor, s trenutnim stupanjem na snagu, i to putem pismenog i potpisanog 
otkaza dostavljenog Društvu. Društvo u slučaju takvog raskida može zahtijevati odmah otplatu svih 
dužnih iznosa, s time da će se u tom slučaju svi dužni iznosi smatrati odmah dospjelima. Kako bi se 
izbjegle bilo kakve nedoumice, zatezne kamate u tom slučaju nastavljaju teći sve dok ne bude 
otplaćen sav iznos. Kao Društvo imamo pravo trenutno raskinuti Ugovor o Zajmu u slučaju kada 
Klijent na težak način povrijedi svoje obveze prema Ugovoru o Zajmu, s time da će se u tom slučaju 
svi dužni iznosi prema Ugovoru smatrati odmah dospjelima. Teškom povredom se u smislu ovog 
članka između ostaloga smatra povreda bilo koje izjave dane od strane Klijenta u članku 3 ovih 
Općih Uvjeta. Svi sporovi mogu se rješavati izvansudskim putem, posredstvom Ureda financijskog 
arbitra Republike Češke (www.finarbitr.cz), Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, IČO 725 46 522, tel: 
+420 257 042 070.  
Tijelo koje vrši nadzor nad ispunjavanjem obveza je Česká obchodní inspekce /Češki trgovački 
inspektorat/, sa sjedištem na adresi Štěpánská 15, 120 00 Prag 2, IČO: 000 20 869, tel: +420 296 
366 111, fax: +420 296 366 236  (www.coi.cz). Nakon dodjele licencije će tijelo koje vrši nadzor biti 
Česká národní banka, sa sjedištem na adresi Na Příkopě 28, 115 03 Prag 1, IČO 48136450, tel.: +420 
224 411 111, fax: +420 224 412 404, zelena linija: +420 800 160 170 (www.cnb.cz). 

Sastavni dio Ugovora o Zajmu predstavljaju Opći uvjeti i Uvjeti za obradu osobnih podataka.  
Upoznavanje s Općim Uvjetima i Uvjetima za obradu osobnih podataka prije zaključivanja Ugovora 
o Zajmu te izričita izjava, odnosno potvrda prihvaćanja Općih uvjeta i Uvjeta za obradu osobnih 
podataka predstavlja vrlo bitan preduvjet za zaključivanje Ugovora o Zajmu. 

Molimo Vas da za isplatu Zajma pošaljete SMS poruku na broj  385 95 1006 685 s tekstom „ŽELIM 
ISPLATU ODOBRENOG ZAJMA: EL-xxxxx".  Ova obavijest Društva o odobrenju Zahtjeva za Odobrenje 
Zajma smatra se ponudom za sklapanje Ugovora o Zajmu.“ 

Društvo će Klijentu zajedno s elektroničkom poštom s obaviješću o odobrenju njegova Zahtjeva za 
Odobrenje Zajma, koju će mu poslati na e-mail adresu koju je Klijent naveo u Zahtjevu za 
Odobrenje Zajma, također poslati u PDF formatu i Ugovor o Zajmu, Opće Uvjete i Uvjete za Obradu 
osobnih podataka. 
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Prijam SMS poruke na broj 385 95 1006 685 s tekstom: „ŽELIM ISPLATU ODOBRENOG ZAJMA: EL-
xxxxx".  gdje EL predstavlja broj Zajma koji je vidljiv na Korisničkom Računu Klijenta i koji će mu biti 
dostavljen e-mail i SMS porukom prilikom odobrenja Zajma, označava Klijentov zahtjev za isplatu, 
što će se smatrati izričitim zahtjevom Klijenta za ispunjenjem ugovorne obveze Društva iz Ugovora 
o Zajmu. Primitak tog SMS-a predstavlja prihvaćanje ponude za sklapanje Ugovora i Zajmu od 
strane Klijenta te se u tom trenutku Ugovor o Zajmu smatra sklopljenim. 

Najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana po primitku SMS poruke s tekstom „ŽELIM ISPLATU 
ODOBRENOG ZAJMA: EL-xxxxx" Društvo postaje obvezno uplatiti odobreni iznos Zajma na tekući 
račun Klijenta, kojega je naveo u Zahtjevu za Odobrenje Zajma.  

Klijent postaje obvezan vratiti ukupan iznos Zajma uvećan za iznos pristojbe, pravovremeno, u 
cijelosti, te u skladu s odredbama Općih Uvjeta. U slučaju da Društvo ne zaprimi Zahtjev za isplatu u 
roku od 5 (pet) radnih dana od dana sklapanja Ugovora o Zajmu, Ugovor o Zajmu smatrati će se 
automatski raskinutim, a Društvo se oslobađa obveze isplate zajma. 

Klijent ima pravo koristiti samo jedan zajam u isto vrijeme. Klijent može pozvati Društvo na 
sklapanje novog Ugovora o Zajmu tek nakon što u cijelosti ispuni svoje obveze vezane za prethodni 
Zajam, uključujući pripadajuće pristojbe, te ispuni sve obveze koje je preuzeo Ugovorom o Zajmu.  

Članak 3 – Zahtjev za Odobrenje Zajma 

Društvo zadržava pravo zahtijevati od Klijenta da dokaže svoj identitet i točnost dostavljenih 
podataka, tražeći od Klijenta da mu dostavi sljedeće isprave: kopiju prednje strane bankovne kartice 
iz kojih su razvidni naziv banke, ime i prezime Klijenta, broj tekućeg računa Klijenta, čitljivu kopiju 
obaju stranica osobne iskaznice Klijenta iz koje je razvidno ime i prezime Klijenta te njegova adresa 
prebivališta, te kopiju izvatka prometa po tekućem računu Klijenta za posljednja dva mjeseca. 
Navedenu dokumentaciju Klijent Društvu može poslati e-mailom na adresu info.hr@cash-
expert.com ili putem VIBER ili WhatsApp aplikacije na broj 091/2000-385. 

Klijent podnošenjem Zahtjeva za Odobrenje Zajma prihvaća da ga zaposlenici Društva ili Izvršitelja 
obrada koji je naveden u Uvjetima obrade osobnih podataka kontaktiraju putem telefona kako bi od 
njega zatražili potvrdu podataka navedenih u Zahtjevu za odobrenje Zajma. Društvo ujedno može 
zatražiti i dopunu drugih osobnih podataka koji su definirani u Uvjetima za obradu osobnih 
podataka. Klijent prima na znanje da uskrata te potvrde ili podataka može predstavljati razlog za 
odbijanje Zahtjeva. 

Ako Klijent u roku od 5 (pet) radnih dana od datuma podnošenja zahtjeva ne dobije od Društva 
pisanu obavijest da mu je zajam odobren, Zahtjev za Odobrenje Zajma se smatra odbijenim. 

Prije zaključenja Ugovora i u bilo kojem trenutku trajanja Ugovora, Društvo ima pravo identificirati 
Klijenta i provjeriti njegov identitet, kao i zatražiti od Klijenta dodatne podatke koji mogu biti važni 
za Društvo kod donošenja odluke o odobrenju Zajma. Ti podaci mogu biti zatraženi od trećih osoba 
na način kako je navedeno u Uvjetima obrade osobnih podataka. Klijent se sklapanjem Ugovora o 
Zajmu obvezuje ispuniti sve zahtjeve Društva u smislu ovog članka. Klijent prima na znanje i suglasan 
je da Društvo ima pravo odbiti odobravanje zajma ili otkazati već zaključeni Ugovor s trenutnim 
stupanjem na snagu, Klijentu koji nije pravodobno reagirao na zahtjev za dostavu informacija ili nije 
dostavio Društvu podatke koji su neophodni za realizaciju Ugovora o Zajmu, ili u slučaju da Društvo 
ne može doći do informacija odnosno izvršiti provjere koje smatra neophodnima za zaključenje 
Ugovora ili odobrenje zajma Klijentu.  

Svaki Klijent Društva kreira svoj osobni Korisnički Račun. Društvo može zahtijevati od Klijenta da 
zbog jednostavnijeg kontakta s Klijentom i kvalitetnijeg pružanja svojih usluga i proizvoda Klijent 
koristi isti osobni Korisnički Račun u slučaju kada s Društvom zaključuje novi Ugovor o Zajmu, 
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premda dotični osobni Korisnički Račun dotične osobe nije bio korišten neko određeno vrijeme. 
Klijent će za pristupanje svojem Korisničkom Računu upotrijebiti korisničko ime i zaporku koju sam 
odabere. Ako Klijent već ima korisničko ime i lozinku, za pristupanje Korisničkom Računu koristit će 
te pristupne podatke. Zbog sigurnosti osobnog Korisničkog Računa Klijent ne smije svoje podatke za 
pristupanje svojem Korisničkom Računu priopćiti drugoj osobi.  Klijent je izričito odgovoran za sve 
gubitke ili štete koje uslijed toga nastanu, uključujući i gubitke i štete nastale po Društvo.  Klijent je 
u slučaju zaboravljanja svojeg korisničkog imena ili zaporke dužan  kontaktirati Društvo. Prije nego 
mu omogući korištenje novih pristupnih podataka, Društvo može zatražiti provjeru identiteta 
Klijenta. 
U slučaju da Društvo odbije Zahtjev za odobrenje zajma, Klijent koji je Zahtjev za odobrenje zajma 
podnio neće imati pravo potraživati bilo kakve troškove koje je učinio do trenutka odbijanja 
(uključujući, ali ne i ograničeno, na troškove SMS poruka, troškove interneta i slično).  

Društvo neće biti odgovorno za bilo kakve gubitke koje Klijent pretrpi, a koji nastanu kao posljedica 
prekida, sloma ili bilo kakve tehničke greške na komunikacijskoj mreži koju Klijent koristi pri 
komunikaciji s Društvom, koja rezultira zakašnjelim slanjem ili gubitkom e-maila ili SMS poruke.  

Sva dokumentacija vezana uz zajam biti će sastavljena na jeziku one države, članice EU, u kojoj 
državi Klijent ima prebivalište.  

Članak 4 - Izjava Klijenta 

Klijent ovime izjavljuje da je Društvu prije zaključenja ovog Ugovora dao potpune, točne i istinite 
podatke potrebne za procjenu sposobnosti Klijenta za otplatu dodijeljenog mu zajma. Nadalje, 
Klijent izjavljuje da je sposoban otplatiti Društvu cjelokupni dužni iznos u skladu s ovim Ugovorom. 

Klijent podnošenjem Zahtjeva za Odobrenje Zajma nadalje potvrđuje i izjavljuje da je:  

a) dao Društvu istinite, točne i potpune informacije te će Društvo što prije, u svakom slučaju 
najkasnije u roku jednog radnog dana, obavijestiti o bilo kakvoj promjeni tih informacija ili u 
slučaju da sazna da je neka od informacija koju je dao bila pogrešna ili na bilo koji drugi način 
neispravna, neistinita ili nepotpuna; 

b) dao stvaran i točan bankovni račun i popratne informacije za uplatu Zajma. Klijent je dužan 
odmah obavijestiti Društvo o svim promjenama bankovnog računa čije je detaljne podatke 
naveo, kao i o svim promjenama dodatnih informacija; 

c) da mu je pristup informacijama o zajmu i Opći Uvjetima Ugovoru o Zajmu, Obrascu za standardne 
informacije o Zajmu i Uvjetima za obradu osobnih podataka bio omogućen na trajnom nosaču 
podataka; 

d) da je Ugovor o Zajmu sklopio na temelju svoje slobodne volje, da ga nije zaključio pod prijetnjom, 
prisilom, u nuždi ili pod izrazito nepovoljnim uvjetima kada je riječ o njegovoj osobnoj i 
financijskoj situaciji; 

e) ne uzima zajam u korist ili u ime druge osobe; 

f) prima na znanje da kratkoročni zajam može biti povezan s određenim rizikom s obzirom na to da 
je namijenjen zadovoljavanju potrebe likvidnosti u kratkom razdoblju te stoga može biti povezan 
s većim troškovima nego kod dugoročnih zajmova. Korištenje kratkoročnog zajma u dugom 
vremenskom razdoblju i rješavanje dugoročnih financijskih potreba također može voditi k 
povećanim financijskim pritiscima;  

g) odvagnuo je neophodnost posudbe sredstava i procijenio je svoju sposobnost otplate zajma;  

h) podmirit će bilo kakvu štetu nastalu uslijed njegove povrede odredaba iz ovog članka ili bilo koje 
obveze prema ovom Ugovoru o Zajmu ili Općim uvjetima.  
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Klijent prima na znanje da nema pravo zaključiti Ugovor o Zajmu u korist treće osobe. 

Klijent se također obvezuje da za otplatu cjelokupnog dužnog iznosa neće upotrijebiti novac stečen 
kaznenim djelom. 

Članak 5 – Izjava Klijenta o sposobnosti otplate Zajma 

Klijent prihvatom ovih Općih uvjeta potvrđuje da je prije uzimanja zajma napravio pregled svih 
svojih mjesečnih prihoda i izdataka, kao što su životni troškovi (najamnina, troškovi hipoteke, 
vođenje domaćinstva, energija, struja, plin i sl.), osiguranja, porezne obveze, doprinosi, kredit 
(bankovni i nebankovni krediti, kreditne kartice, dopušteno prekoračenje i sl.), obveze prema 
državnim i sličnim tijelima, fizičkim i pravnim osobama, alimentacija i slični izdaci, troškovi 
odijevanja, namirnica, lijekova, zabave i sl., svi redovni mjesečni izdaci (npr. izdaci za prijevod, 
telefoniranje, Internet isl) i i sl, te je ustanovio da mu nakon podmirenja svih troškova i obveza, 
kao i troškova ovog Zajma, preostaje minimalno 25% od ukupnih mjesečnih primanja kojim će 
sredstvima moći o dospijeću uredno podmirivati svoje životne troškove, te sve svoje ostale 
obveze. 

Članak 6 – Izjava o iznosu ukupnog troška zajma  

Klijent sklapanjem Ugovora o Zajmu izjavljuje da ga je Društvo upoznalo s godišnjom postotnom 
stopom troškova povezanih s dotičnim Zajmom (u nastavku „EKS“) koji je naznačen u tablici 
Proizvoda i usluga, koja predstavlja Prilog br. 1. ovih Općih uvjeta. 

EKS je izračunat sukladno dodatku br. 1 Češkog Zakona o potrošačkom kreditiranju. Izračun EKS 
temelji se na pretpostavci da će Ugovor trajati u dogovorenom vremenu te da će Društvo i Klijent 
uredno i na vrijeme ispuniti svoje obveze. Izračun EKS temelji se na pretpostavci da će Klijent platiti 
Društvu dospjele obveze uvijek na posljednji dan njihovog dospijeća. 

Društvo za isplaćeni zajam naplaćuje Klijentu fiksnu naknadu za obradu Zajma, te pristojbu koja ovisi 
o visini Zajma, a sukladno tablici Proizvoda i usluga koja je prilog br. 1. ovih Općih uvjeta. 

Članak 7 – Obrada osobnih podataka   

Uvjeti pod kojima Društvo obrađuje osobne podatke Klijenta uređeni su u dokumentu pod nazivom 
„Uvjeti obrade osobnih podataka“, te su dostupni na internetskim stranicama Društva www.cash-
expert.com. 

Članak 8 – Proizvodi i usluge 

Klijent u okviru Zahtjeva za Odobrenje Zajma može odabrati između različitih iznosa zajma, sukladno 
tablici Proizvoda i usluga koja je Prilog br. 1. ovih Općih uvjeta. Otplatno razdoblje počinje dana kada 
Klijentu bude isplaćen zajam, a završava istekom posljednjeg dana roka na koji je Ugovor o zajmu 
sklopljen za pojedini proizvod i usluge. 

Na zahtjev Klijenta Društvo može odobriti prolongat za otplatu pojedine rate ili više rata, pod 
uvjetom da je Klijent najkasnije u roku od 5 dana od dana dospijeća rate/rata za koju se traži 
prolongat u cijelosti podmirio trošak pristojbe na prolongat roka isplate sukladno tablici Proizvoda i 
usluga koja je Prilog br. 1. ovih Općih uvjeta. Prolongat se može odobriti za period od maksimalno 
90 dana od dana dospijeća rate/rata čiji se prolongat traži. Na prolongat se naplaćuje pristojba za 
produljenje roka otplate, obračunata na ukupnu neotplaćenu glavnicu zajma, obračunatu sukladno 
tablici Proizvoda i usluga koja je u Prilogu br. 1. ovih Općih uvjeta. 

Klijentu ne pripada zakonsko pravo na odobrenje prolongata. 

Po primitku uplate pristojbe na prolongat Društvo dostavlja Klijentu putem elektronske pošte i SMS-
a obavijest o odobrenju prolongata. Klijent šalje Društvu zahtjev za produženje roka otplate 
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(prolongat) putem  SMS poruke na broj : 385 95 1006 685 s tekstom „ŽELIM PROLONGAT ZAJMA EL-
XXXXX“. Ta se SMS poruka smatra zahtjevom za primjenu sadržaja zaključenog Ugovora o Zajmu. 

Nakon toga se Klijentu putem e-maila kojega je naveo u zahtjevu za Odobrenje Zajma u PDF formatu 
šalje Obrazac za standardne informacije o Zajmu s produženim rokom otplate. Ako Društvo u roku 
od 1 dana od dana zaprimanja Obrasca za standardne informacije o Zajmu dobije od Klijenta 
obavijest putem e-maila o tomu da ne želi promjenu sadržaja Ugovora o Zajmu, ili u toj poruci na 
drugi način očituje svoju volju da se ne želi obvezati promjenom Ugovora o Zajmu, smatrat će se da 
Klijent time povlači svoj zahtjev za izmjenu Ugovora o Zajmu.  

Po zaprimanju zahtjeva, u slučaju da Društvo odobri odgodu roka otplate Zajma, dotični će se rok 
otplate Zajma produžiti, o čemu će Društvo obavijestiti Klijenta putem elektroničke pošte ili telefona 
te će Klijentu u obavijesti o odobrenom prolongatu biti dostavljene informacije o novom datumu 
dospijeća Zajma. Ta se obavijest smatra prihvaćanjem zahtjeva za promjenu sadržaja zaključenog 
Ugovora o Zajmu.   

Klijentu će zajedno s tom porukom biti poslani i aktualni važeći Opći Uvjeti. Dostava obavijesti o 
odobrenju prolongata ujedno se smatra zaključivanjem dodatka uz Ugovor o Zajmu koji se odnosi na 
promjenu sadržaja Ugovora o Zajmu po pitanju produženja roka otplate. Društvo će Klijentu zajedno 
s elektroničkom poštom s obaviješću o produženju roka otplate Zajma, koju će mu poslati na e-mail 
adresu koju je Klijent naveo u Zahtjevu za Odobrenje Zajma, također poslati u PDF formatu i Aneks 
Ugovora o Zajmu s produženim rokom otplate, Opće Uvjete i Uvjete za Obradu osobnih podataka. 

Članak 9  - Otplata 

Klijent se obvezuje otplatiti Društvu cjelokupni dužni iznos na vrijeme i u dogovorenom razdoblju u 
skladu s uvjetima iz Ugovora.  

Cjelokupni dužni iznos smatra se otplaćenim u trenutku kada je pripisan na račun Društva. Broj 
bankovnog računa na koji je Klijent dužan izvršiti otplatu zajma biti će dostavljen Klijentu zajedno s 
e-mailom koji će sadržavati obavijest o odobravanju Zahtjeva za odobrenje Zajma. 

Klijent i Društvo dogovorili su se da će svaka otplata cjelokupnog dužnog iznosa od strane Klijenta 
najprije biti iskorištena za podmirenje dospjele pristojbe, a nakon toga za glavnicu zajma. 

Ako Klijent kasni s plaćanjem, obvezuje se platiti Društvu u skladu s odgovarajućim pravnim 
propisima eventualne troškove postupka podmirenja njegove obveze putem suda. 

Članak 10 – Posljedice kašnjenja u otplati 

Klijent dalje prima na znanje da Društvo u slučaju kašnjenja Klijenta s plaćanjem dospjelog dužnog 
iznosa stječe pravo na zakonsku zateznu kamatu, sukladno posebnim propisima koji su na snazi u 
državi prebivališta Klijenta.  

U slučaju kašnjenje s otplatom zajma ili pojedinog obroka ili njegovog dijela za više od 5 dana, 
Društvo ima pravo otkazati ugovor o Zajmu u kojem slučaju danom slanja Klijentu obavijesti o 
otkazu Ugovora o Zajmu dugovanje Klijenta s osnove Ugovora o zajmu dospijeva u cijelosti. Društvo 
će imati pravo angažirati treće strane u cilju naplate duga od Klijenta, i to o trošku Klijenta, kao i 
registrirati Klijenta u registru/bazi podataka dužnika koja sadrži kreditnu povijest dužnika. 

Članak 11 - Pravo Klijenta na prijevremenu otplatu zajma  

Klijent ima pravo u potpunosti li djelomično otplatiti zajam bilo kada prije termina dospijeća. 
Pristojba za prijevremenu otplatu neće biti naplaćena Klijentu. Društvu pripada pravo na nadoknadu 
troškova povezanih s prijevremenom otplatom u visini od 0,5 % prijevremeno otplaćenog dijela 
Zajma u slučaju kada period između prijevremene otplate Zajma odobrenog dospijeća Zajma iznosi 
manje od godinu dana. Klijentu u slučaju prijevremene otplate pripada pravo na smanjenje ukupnih 
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troškova Zajma za iznos kamata i troškova koje bi Klijent bio dužan platiti ako ne bi došlo do 
prijevremene otplate Zajma. 

Članak 12 - Pravo na odustanak od Ugovora unutar 14 dana  

Klijent ima pravo odustati od ovog Ugovora pisanim putem u roku od 14 kalendarskih dana od 
njegovog zaključenja, i to bez obveze navođenja razloga. Da bi bilo moguće ostvariti pravo na 
odustanak od ovog Ugovora, potrebno je da Klijent o svojoj odluci o odustanku od ovog Ugovora 
obavijesti Društvo u obliku jednoznačne izjave, npr. pomoću obrasca Odustanak (vidi u nastavku, 
Obavijest o odustanku od ugovora), dostavljene Društvu putem pružatelja poštanskih usluga ili e-
mailom. Rok za odustanak smatra se zadovoljenim ako je odustanak poslan Društvu na adresu 
navedenu u obrascu Odustanak koji je prilog ovim Općim Uvjetima, u papirnatom obliku ili na 
drugom trajnom nosaču podataka, najkasnije posljednjeg dana navedenog roka. Klijent je prilikom 
odustanka od Ugovora (ako mu je već bio isplaćen iznos zajma) dužan vratiti Društvu bez 
nepotrebnog odgađanja, no najkasnije unutar 30 (trideset) radnih dana od slanja obavijesti o 
odustanku, glavnicu zajma u punom iznosu. Klijent prima na znanje da Društvo, osim vraćanja 
glavnice Zajma, ima pravo zahtijevati plaćanje pristojbe razmjerne iznosu na kojega bi Društvo imalo 
pravo kada ne bi došlo do odstupanja od Ugovora, i to za razdoblje od dana isplate Zajma do dana 
otplate Zajma, kao i na eventualne nepovratne pristojbe koje plaća Društvo javnim tijelima ili 
drugim osobama ovlaštenim za obavljanje javne uprave. 
Pravni učinci raskida Ugovora o Zajmu prema Društvu nastupit će u trenutku kada Društvo zaprimi 
obavijest o raskidu. U slučaju jednostranog raskida Klijent koji je sklopio Ugovor o Zajmu neće imati 
pravo potraživati bilo kakve troškove koji su mu nastali do trenutka raskida (uključujući, ali ne i 
ograničeno, na troškove SMS poruka, troškove interneta i slično).  

Klijent je u slučaju odustanka od Ugovora dužan vratiti glavnicu zajma, po potrebi umanjenu za već 
otplaćeni dio, pristojbu u iznosu na kojega bi Društvo steklo pravo kada ne bi došlo do odustajanja 
Ugovora, kao i eventualne nepovratne pristojbe koje je Društvo platilo, te nepovratne pristojbe koje 
plaća Društvo javnim tijelima ili drugim osobama ovlaštenim za obavljanje javne uprave, uplatom na 
bankovni račun Društva br. HR8441240031126000922. 
Članak 13 - Mogućnost prijenosa 

Društvo ima pravo i obvezu prenijeti sva svoja prava i/ili tražbine, ili bilo koji njihov dio, na treću 
osobu bez suglasnosti Klijenta. Klijent ne smije prenositi nikakva prava i obveze i/ili tražbine na 
drugu osobu bez suglasnosti Društva. 

Članak 14 – Zastara prava 

Klijent i Društvo suglasno utvrđuju da prava Klijenta i Društva nastala temeljem Ugovora o zajmu, 
također uključujući prava na temelju povrede ovog Ugovora, zastarijevaju u roku od 3 godine, 
počevši od dana kada su prava mogla biti po prvi put ostvarena. 

Članak 15 - Prihvat Općih Uvjeta i Uvjeta za obradu osobnih podataka 

Prije zaključenja Ugovora o zajmu, Klijent se na internetskim stranicama Društva najprije mora 
upoznati sa ovim Općim Uvjetima i Uvjetima za obradu osobnih podataka, te ih temeljito proučiti, 
što će potvrditi tako što će unijeti križić u pripadajuće polje s izjavom da je prije zaključenja Ugovora 
proučio Opće Uvjete i Uvjete za obradu osobnih podataka, da je upoznat s njihovim sadržajem te da 
njihov sadržaj u potpunosti razumije, te će potvrdu o navedenome poslati Društvu putem sredstava 
za slanje na daljinu.  

Upoznavanje s Općim Uvjetima i Uvjetima za obradu osobnih podataka prije sklapanja Ugovora o 
Zajmu i izričita izjava odnosno potvrda Klijenta da Opće Uvjete i Uvjete za obradu osobnih podataka 
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prihvaća u potpunosti i bez zadrški, te da se s njima izričito slaže, predstavlja apsolutno bitan uvjet 
odobrenja zajma te sklapanja Ugovora o Zajmu. 

Označavanjem polja ''Prihvaćam'' na Internetskoj stranici Klijent daje svoj izričit i nedvosmislen 
pristanak na odredbe Općih Uvjeta i Uvjeta za obradu osobnih podataka, te izričito izjavljuje 
sljedeće: 

Ja, Klijent, ovime izričito izjavljujem i podnošenjem Zahtjeva za odobrenje zajma potvrđujem da mi 
je pružena prilika uvida u Opće Uvjete i Uvjete za obradu osobnih podataka, da sam ih pročitao, da 
sam upoznat s njihovim sadržajem, te da se s njima u potpunosti slažem. Odredbe Općih Uvjeta i 
Uvjeta za obradu osobnih podataka važeće u trenutku podnošenja Zahtjeva za odobrenje zajma 
prihvaćam kao obvezujuće i apsolutno bitne sastavne dijelove Ugovora o Zajmu; Nadalje, ja, Klijent, 
suglasan da se podnošenje Zahtjeva za odobrenje zajma ima smatrati mojom potvrdom prihvata 
Općih Uvjeta Uvjeta za obradu osobnih podataka važećih u trenutku podnošenja Zahtjeva za 
odobrenje zajma. 

Članak 16 – Završne odredbe 

Ugovor o Zajmu se zaključuje na određeno vrijeme i stupa na snagu od dana kada Društvo primi od 
Klijenta SMS poruku s tekstom: ŽELIM ISPLATU ODOBRENOG ZAJMA: EL-xxxxx", te se zaključuje na 
rok od 15, 30, 60, ili 90 dana, ovisno o odabranom proizvodu ili usluzi iz tablice Proizvoda i usluga, 
koja se nalazi u Prilogu br.1 ovih Općih Uvjeta, odnosno na dulje razdoblje u slučaju prolongata 
prema gore navedenom članku br.8. Stupanje Ugovora izvan snage ne utječe na prava i obveze koje 
nastanu za vrijeme njegovog trajanja. 
Ovaj Ugovor i poslovni odnos između Društva i Klijenta bit će uređen prema češkom pravu. 

Prihvatom ovih Općih Uvjeta Klijent potvrđuje da je svjestan da pribavlja Zajam od Društva koji ima 
sjedište u Republici Češkoj.  
Bilo kakve sporove koji proizađu iz Ugovora o Zajmu stranke će pokušati riješiti mirnim putem. Ako 
se stranke ne uspiju sporazumjeti, za sve sporove koji proizađu iz Ugovora o Zajmu ili su za njega 
vezani, stranke ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Republici Češkoj.  
U slučaju da Klijent ima bilo kakve prigovore, može ih uložiti izravno kod Društva uz primjenu 
kontaktnih podataka navedenih na internetskim stranicama Društva. Prigovori se podnose pisanim 
putem. Društvo će na sve prigovore odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od 30 
kalendarskih dana, u skladu s pravilnikom o reklamacijama koji je objavljen na internetskim 
stranicama Društva www.cash-expert.com.  

Klijent također ima mogućnost uložiti prigovor Češkoj Narodnoj Banci, sa sjedištem na adresi Na 
Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČ /matični broj/ 48136450, tel.: +420 224 411 111, fax: +420 224 412 
404, zelena linija: +420 800 160 170 (www.cnb.cz), Češkom trgovačkom inspektoratu sa sjedištem 
na adresi Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, tel: +420 296 366 111, fax: +420 296 366 
236 (www.coi.cz), i/ili Uredu financijskog arbitra Republike Češke  /Kancelář finančního arbitra 
České republiky/ (www.finarbitr.cz), Legerova 1581/69, 110 00, Praha 1, IČO 725 46 522, tel: 
+420 257 042 070   

Društvo ima pravo trenutno raskinuti ugovor s trenutnim stupanjem na snagu, i to putem pismenog 
i potpisanog otkaza dostavljenog Društvu. Društvo u slučaju takvog raskida može zahtijevati odmah 
otplatu svih dužnih iznosa, s time da će se u tom slučaju svi dužni iznosi prema Ugovoru smatrati 
odmah dospjelima. Kako bi se izbjegle bilo kakve nedoumice, zatezne kamate u tom slučaju 
nastavljaju teći sve dok ne bude otplaćen sav iznos. 

Društvo ima pravo trenutno raskinuti ugovor u slučaju kada Klijent na težak način povrijedi svoje 
obveze prema Ugovoru, s time da će se u tom slučaju svi dužni iznosi prema Ugovoru smatrati 
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odmah dospjelima. Teškom povredom se u smislu ovog članka između ostaloga smatra povreda bilo 
koje izjave dane od strane Klijenta u članku 3 ovih Općih Uvjeta. 

Tijelo koje vrši nadzor nad ispunjavanjem obveza je Česká obchodní inspekce /Češki trgovački 
inspektorat/, sa sjedištem na adresi Štěpánská 15, 120 00 Prag 2, IČO: 000 20 869, tel: +420 296 
366 111, fax: +420 296 366 236  (www.coi.cz). Nakon dodjele licencije će tijelo koje vrši nadzor biti 
Česká národní banka, sa sjedištem na adresi Na Příkopě 28, 115 03 Prag 1, IČO 48136450, tel.: +420 
224 411 111, fax: +420 224 412 404, zelena linija: +420 800 160 170 (www.cnb.cz). 

Sva prava i obveze iz ovog Ugovora o Zajmu prelaze na eventualne cesionare, odnosno pravne 
slijednike.  

Ovi Opći Uvjeti se Klijentu šalju na trajnom nosaču podataka i dostupni su na internetskim 
stranicama Društva te ih Klijent može ispisati i pohraniti u PDF formatu ili zatražiti od Društva putem 
e-maila ili telefona da mu dostavi kopiju ovih Uvjeta poslovanja, elektroničkim putem ili pošto
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Dodatak 1: Tablica proizvoda i usluga 
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Dodatka 2: PRIMJER  OBAVIJESTI O ODUSTANKU OD UGOVORA  

 

Popunite, odvojite i pošaljite poštom ili napišite putem e-maila obavijest ovog sadržaja SAMO U 
SLUČAJU DA ŽELITE ODUSTATI OD UGOVORA O ZAJAMU u skladu s Člankom 11 Općih Uvjeta:  

 

 

OBAVIJEST O ODUSTANKU OD UGOVORA  

 

Izjavljujem da ovime odstupam od Ugovora o Zajmu, zaključenog između mene i Društva dana 
_______________. 

 

Ime i prezime Klijenta:  ____________________ 

OIB:     ____________________ 

Trajna adresa stanovanja Klijenta: _____________________ 

 

 

Datum: ____________       Potpis:_____________  


