1 4 0 1

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V HOTOVOSTI
(„Smlouva“)
NZ

SOU

REF

OBN

Příjmení
Adresa trvalého pobytu
Ulice
Obec

VZ
O
R

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 257/20166 Sb., o spotřebitelském úvěru
úvěru, mezi:
Společností Fair Credit Czech s.r.o. se sídlem Praha 10 – Vršovice, Kubánské nám. 1391/11, PSČ 100 00, IČO: 04455835,
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
4455835, zapsanou v obch
obchodním rej
sp. zn. C 294315, zákaznická linka: 800888120, e-mail: info@faircredit.cz, webové stránky: www.faircredit.cz, číslo
lo bankovního účtu: 5151568309/0800
5151568309/08 (dále jen „Fair Credit“)
a
Zákazníkem:
Jméno
Rodné
Ro
číslo

Číslo
popisnéé
PSČ

(dále jen „Zákazník“)
(Fair Credit a Zákazník samostatně také jako „Smluvní strana““ a společně jjako „„Smluvní
Smluvní
uvní strany“)
strany
stra “)

1.. ZÁKLADNÍ
ÁKLADNÍ USTANOVENÍ O SPOT
SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

1.1

Druh spotřebitelského úvěru: Fair Credit poskytuje Zákazníkovi bezúčelový spotřebitelský úvěr vve formě peněžité zápůjčky v hotovosti (dále jen „Spotřebitelský úvěr“).

1.2

potřebitelského úvěru: Celková výše Spotřebitelskéh
Spotřebitelského úvěru činí:
Celková výše a podmínky čerpání Spotřebitelského

Kč (dále jen „Jistina“). Jistina bude v celkové výši

předána Zákazníkovi v hotovosti proti podpisu Smlouvy, pokud není mezi Smluvními stranami
str
st
dále dohodnuto refinancování staršího úvěru.
1.3

u: Smlouva se uzavírá na dobu urči
určitou v délce
Doba trvání Spotřebitelského úvěru:

1.4

Zápůjční úroková sazba: Zákazník uhradí
dí Fair Creditu
reditu za poskytnutí Spotřeb
Spot
Spotřebitelského úvěru úrok stanovený fixní úrokovou sazbou platnou po celou dobu trvání Smlouvy. Zápůjční úroková
sazba činí v případě Smlouvy na 45 týdnů (455 splátek) 35,53
5,53 % p.a.;
p.a.; v případě
přípa
příp
Smlouvy na 60 týdnů (60 splátek) 32,15 % p.a.; a v případě Smlouvy na 80 týdnů (80 splátek) 20,74 % p.a. (dále
jen „Úrok“). Úroková sazba není navázaná na žádný
dný index či referenční
eferenční úúrokovou sazbu.

1.5

Administrativní poplatek: Zákazník uhradí Fair Creditu
itu za poskytnutí
poskytn Spotřebitelského úvěru administrativní poplatek ve výši 20 % z výše Jistiny za celou dobu trvání Smlouvy.

1.6

Odměna za hotovostní inkaso splátek: Odměna za hotovostní
ovo
inkaso splátek činí v případě Smlouvy na 45 týdnů (45 splátek) 30 % z výše Jistiny za celou dobu trvání Smlouvy; v případě
Smlouvy na 60 týdnů (60 splátek) 40 % z výše Jistiny za celou dobu trvání Smlouvy; a v případě Smlouvy na 80 týdnů (80 splátek) 57 % z výše Jistiny za celou dobu trvání Smlouvy.

1.7

Poplatek za životní pojištění Credit Life: V případě, že si Zákazník zvolí doplňkovou službu životní pojištění Credit Life, vyplní a podepíše formulář Zařazení zákazníka do pojistného programu, uhradí Fair Creditu poplatek ve výši maximálně 3,4 % z výše Jistiny za celou dobu trvání Smlouvy.

1.8

Poplatek za asistenční služby United Assistance (dále jen „UA“): V případě, že si Zákazník zvolí doplňkovou službu asistenční služby UA, vyplní a podepíše formulář Zařazení zákazníka do
programu asistenčních služeb UA, uhradí Fair Creditu poplatek ve výši 9,- Kč, anebo 22,- Kč za každý týden trvání Smlouvy podle toho, jestli si zvolí stříbrnou (SILVER) nebo zlatou (GOLD) variantu karty.

Zákazník si zvolil:

Zákazník si zvolil:

týdnů.

ANO, požaduji pojištění Credit Life.

ANO, požaduji asistenční služby UA, karta SILVER.

NE, nemám zájem o pojištění Credit Life.

NE, nemám zájem o asistenční služby UA.

ANO, požaduji asistenční služby UA, karta GOLD.
1.9

Celková částka k zaplacení: Za předpokladu řádného a včasného splácení Spotřebitelského úvěru uhradí Zákazník celkovou výši Spotřebitelského úvěru a celkové náklady spojené
se Spotřebitelským úvěrem (dále jen „Celková částka“). Celková částka je tvořena následujícími položkami:
Jistina:

Kč.

Odměna za hotovostní inkaso splátek:

Kč.

Úrok:

Kč.

Poplatek za pojištění Credit Life (zvolil-li Zákazník ANO):

Kč.

Administrativní poplatek:

Kč.

Poplatek za asistenční služby UA (zvolil-li Zákazník ANO):

Kč.

Celková částka k zaplacení (součet výše uvedených položek)
1.10

Kč.

Roční procentní sazba nákladů: RPSN vypočítaná na základě údajů podle této Smlouvy představuje při zahrnutí Zákazníkem zvolených služeb
(Credit Life a/nebo asistenční služby UA)
%.

1.11 Počet, výše a četnost splátek:
Zákazník splatí Fair Creditu Celkovou částku v

týdenních hotovostních splátkách.

V případě Smlouvy na 45 nebo 60 týdnů: Výše každé splátky od první do poslední činí

Kč.

V případě Smlouvy na 80 týdnů: Výše první až předposlední splátky činí
Kč a výše poslední splátky činí
Kč.
Zákazník je povinen splácet Celkovou částku v hotovosti do rukou oprávněného zástupce Fair Creditu. Zákazník je povinen zaplatit první splátku Spotřebitelského úvěru právě 7. kalendářní
den ode dne uzavření Smlouvy a každou následující splátku až po poslední vždy nejpozději do konce následujícího týdenního období.
FAJNPŮJČKA V HOTOVOSTI
Fair Credit Czech s.r.o. • Kubánské nám. 1391/11,
Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO: 044 55 835
• zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 294315

FCC_152_04 obch

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1

Zákazník prohlašuje, že v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”) byl informován společností Fair Credit, jakožto správcem osobních údajů zákazníka, a byl seznámen se
svými právy a povinnostmi vyplývajícími z GDPR, uvedenými v Poučení o zpracování osobních údajů, při prvním kontaktu s Fair Credit. Současně zákazník bere na vědomí, že veškeré informace, které je mu společnost Fair Credit povinna ve smyslu GDPR poskytnout, jsou po celou dobu trvání zpracování osobních údajů zákazníka dostupné na stránkách společnosti Fair Credit
www.faircredit.cz v sekci Zpracování osobních údajů.

9.1

Zákazník požádal Fair Credit, aby Spotřebitelský úvěr, který Zákazník čerpá dle této Smlouvy, byl použit ke splacení ke dni uzavření této Smlouvy dosud neuhrazeného spotřebitelského úvěru,
který Zákazník u Fair Creditu čerpal v minulosti (dále jen „Refinancování“). Fair Credit tuto žádost Zákazníka o Refinancování akceptuje, a na důkaz toho činí Smluvní strany následující dohodu o vzájemném započtení pohledávek:

9. REFINANCOVÁNÍ

Smluvní strany se dohodly, že pohledávka Fair Creditu na zaplacení zůstatku spotřebitelského úvěru č.
snížení nákladů v důsledku jeho předčasného splacení započítává v celkové výši

čerpaného v minulosti se po zohlednění

Kč oproti pohledávce Zákazníka na vyplacení Spotřebitelského úvěru dle této Smlouvy.

Zákazník souhlasí s tím, že mu po uvedeném započtení bude v hotovosti při podpisu této Smlouvy vyplacen rozdíl mezi Jistinou Spotřebitelského úvěru a zůstatkem refinancovaného
spotřebitelského úvěru, tedy částka ve výši

Kč.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VZ
O
R

10.1 Zákazník bere na vědomí, že není oprávněn uzavřít Smlouvu ve prospěch třetí osoby ani použít částku Spotřebitelského úvěru na úhradu nákladů Zákazníka vzniklých v souvislosti
s insolvenčním řízením zahájeným insolvenčním návrhem Zákazníka jako dlužníka.
10.2 Zákazník dále souhlasí s tím, že třetí osoba není oprávněna převzít za Zákazníka poskytnuté peněžní prostředky dle této Smlouvy bez předchozího souhlasu Fair Creditu. Toto svolení může být
uděleno pouze písemnou formou zaměstnancem Fair Creditu. Takovéto svolení není oprávněn udělit obchodní zástupce Fair Creditu.
Cred
10.3 Zákazník souhlasí, že práva Fair Creditu z této Smlouvy včetně výběru hotovostních splátek mohou být jménem Fair Creditu vyk
vykonávána jakýmkoli oprávněným zástupcem Fair Creditu.
Zákazník dále potvrzuje, že byl příslušným obchodním zástupcem Fair Creditu seznámen s rozsahem jeho oprávnění
vnění
nění ve smyslu § 93 odst. 3 zákona o spotřebitelském úvěru, tedy byl
informován o skutečnosti, že tato osoba je buď samostatným zprostředkovatelem, anebo vázaným zástupcem, který
erý
rý vykonává zprostředkov
zprostřed
zprostředkovatelskou činnost výhradně pro Fair Credit.
10.4 Orgánem dozoru nad povinnostmi stanovenými zákonem o spotřebitelském úvěru pro účely této Smlouvy je Česká
eská národní banka, se sídlem
síd
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
10.5 V souvislosti se Smlouvou není požadováno žádné zajištění s výjimkou postupu dle článku 5. pro případ opakovaného či dlouhodobého nesplácení
nesplá
ne
Spotřebitelského úvěru a není potřeba
hradit žádné náklady na služby notáře. Kapitál vytvořený platbami Zákazníka namísto splácení Spotřebitelského
úvěru.
telského
ho úvěru nepovede k úplnému splacení
splacen Spotřebitelského
S
10.6 Zákazník souhlasí s tím, že v případě sporů vzniklých na základě této Smlouvy bude rozhodováno před
řed obecnýmii soudy České republiky.
10.7 Případný spor mezi Zákazníkem a Fair Creditem je možné řešit také mimosoudně prostřednictvím
ím finančního arbitra postupem dle zákona č. 229/2002
229/200 Sb., o finančním arbitrovi, a to v řízení
zahájeném na návrh Zákazníka.
10.8 Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží
o odstoupení od Smlouvy, který může
ží jedno vyhotovení. Součástí Smlouvy je formulář
formu Oznámení
Ozn
Zákazník využít při realizaci svého práva na odstoupení dle článku 4. této Smlouvy.
10.9 Tato Smlouva nabývá platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
ami.
10.10 Zákazník potvrzuje, že před podepsáním této Smlouvy si Smlouvu přečetl a porozuměl
měl všem jejím ustanovením a že tato
tat Smlouva představuje jeho svobodnou vůli a nebyla uzavřena za
nápadně nevýhodných podmínek, pod hrozbou, nátlakem nebo v tísni a dále
álee potvrzuje, že jeho plnění z této Smlouvy není plněním v hrubém nepoměru k plnění Fair Creditu.

FAIR CREDIT CZECH
ECH S.R.O.

Jméno, příjmení
a IČO
obchodního
zástupce

Doručovací adresa
obchodního zástupce:
Podpis
obchodního
zástupce

ZÁKAZNÍK

Jméno
a příjmení
Zákazníka

Fair Credit Czech s.r.o., Kubánské
ké náměstí 1391/11,
91/11, 100
1
10 00 Praha 10

Podpis
Zákazníka

Datum

Datum

Číslo pobočky

Týden/Rok

✂

zde oddělte

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Č.

1 4 0 1

V PŘÍPADĚ, ŽE HODLÁTE VYUŽÍT SVÉHO PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DO 14 KALENDÁŘNÍCH DNŮ ODE DNE JEJÍHO UZAVŘENÍ, VYPLŇTE, ODDĚLTE A ODEŠLETE / DORUČTE
TOTO OZNÁMENÍ DO SÍDLA SPOLEČNOSTI FAIR CREDIT CZECH S.R.O., KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1391/11, 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE NEBO DO POBOČKY FAIR CREDIT CZECH S.R.O.,
28. ŘÍJNA 1584/281, 709 00 OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY

Tímto odstupuji od Smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřené mezi mnou a Fair Credit Czech s.r.o. dne:
Jméno a příjmení Zákazníka:

Podpis:

Datum:

2. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Podmínky čerpání Spotřebitelského úvěru: Zákazník čerpá Spotřebitelský úvěr v hotovosti. Peněžní prostředky budou Zákazníkovi ze strany Fair Creditu prostřednictvím oprávněného zástupce předány v místě Zákazníkova bydliště v hotovosti. Předání a převzetí Jistiny v případě, že nejde o refinancování dřívějšího spotřebitelského úvěru stvrzují Smluvní strany svým podpisem na této Smlouvě. V případě, že Jistina byla částečně použita na úhradu refinancovaného Spotřebitelského úvěru, Smluvní strany potvrzují svými podpisy na této Smlouvě předání a převzetí částky odpovídající rozdílu Jistiny a zůstatku refinancovaného spotřebitelského úvěru.
Evidence splátek: Za účelem Zákazníkova přehledu o hotovostním splácení Celkové částky Spotřebitelského úvěru poskytuje Fair Credit Zákazníkovi formulář k evidenci hotovostních splátek
(dále jen „Evidence splátek“). Evidence splátek obsahuje počáteční stav Celkové částky, pořadové číslo, částku a datum převzetí jednotlivých splátek v hotovosti, zbývající Celkovou částku
a potvrzení oprávněného zástupce Fair Creditu o těchto skutečnostech, které budou vyznačeny neprodleně po převzetí splátky v hotovosti. Oprávněný zástupce Fair Creditu zapíše do Evidence splátek i veškeré sankční poplatky nebo náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním dlužných splátek Spotřebitelského úvěru, v případě že Zákazník bude povinen je uhradit v důsledku
svého prodlení se splácením Celkové částky. Zákazník se zavazuje uchovat Evidenci splátek bezpečným způsobem a zavazuje se, že nebude do Evidence splátek nic vpisovat, nebude ji měnit,
poškozovat, škrtat nebo činit nečitelnou. Fair Credit je oprávněn Evidenci splátek kontrolovat a za tím účelem je Zákazník povinen dát oprávněnému zástupci Fair Creditu Evidenci splátek
k dispozici. V případě odstoupení od Smlouvy dle článku 4. této Smlouvy je Zákazník povinen předat Evidenci splátek Fair Creditu současně s oznámením o odstoupení. Zákazník má po celou
dobu platnosti Smlouvy zdarma k dispozici veškeré údaje o Spotřebitelském úvěru ve svém účtu, který mu Fair Credit zřídil na webovém portálu www.faircredit.cz, a jehož zřízení Zákazník odsouhlasil v Kartě zákazníka - Žádosti o spotřebitelský úvěr.
Způsob splácení: Zákazník se zavazuje splácet Fair Creditu splátky Celkové částky včas a řádně v souladu s touto Smlouvou. Zákazník se zavazuje platit splátky v hotovosti k rukám oprávněného zástupce Fair Creditu, a to v místě bydliště Zákazníka. Zákazník je povinen příslušnou část poplatku za hotovostní inkaso splátek uhradit Fair Creditu i v případě, že k pravidelnému výběru
splátky v hotovosti nedojde z důvodů na straně Zákazníka. O každé splátce Celkové částky bude oprávněným zástupcem Fair Creditu proveden záznam do Evidence splátek, případně bude
vystaveno Zákazníkovi písemné potvrzení o převzetí této splátky.
Umoření jistiny: Po dobu trvání Smlouvy se umořuje Jistina Spotřebitelského úvěru, přičemž jednotlivé splátky nevedou k okamžitému umořování Jistiny. Nejprve se umořuje Úrok, poté
Administrativní poplatek a nakonec Jistina. V každé splátce je obsažená příslušná část odměny za hotovostní inkaso splátek, případně příslušná část poplatku za pojištění Credit Life nebo asistenční služby UA pokud si jej Zákazník zvolil. Zákazník má po dobu trvání této Smlouvy právo kdykoliv bezplatně obdržet výpis z účtu v podobě tabulky umoření, o kterou může zažádat pouze
písemně na adrese sídla Fair Creditu uvedené v záhlaví této Smlouvy. Fair Credit zašle Zákazníkovi tabulku umoření do 10 kalendářních dní od obdržení této žádosti. Tabulka umoření bude
vyhotovena kde dni zpracování žádosti a bude obsahovat splátky, které mají být uhrazeny, lhůty a podmínky úhrady splátek, včetně rozpisu každé splátky s uvedením umoření Jistiny, Úroku,
Administrativního poplatku, odměny za hotovostní inkaso splátek a případně pojištění Credit Life nebo asistenční služby UA.
Započítávání jednotlivých úhrad Zákazníka: Úhrady Zákazníka v podobě řádných týdenních splátek se započítávají nejprve na (i) Úrok, poté na (ii) Administrativní poplatek, poté na (iii) Jistinu. Každou ze splátek se uhrazuje příslušná část odměny za hotovostní inkaso splátek a případně příslušná část poplatku za pojištění Credit Life nebo asistenční služby UA, tyto tři položky se
tedy hradí průběžně po celou dobu trvání Smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Zákazníka se jednotlivé úhrady Zákazníka započítávají v tomto pořadí:
1. náhrada účelně vynaložených nákladů, které Fair Creditu vznikly v souvislosti s vymáháním splatných splátek, s jejichž úhradou je Zákazník v prodlení, zejména v souvislosti s doručováním
písemných upomínek nebo s osobním upozorněním na prodlení či s vymáháním v Oddělení vymáhání pohledávek, a to ve výši 400 Kč za jednu písemnou upomínku, ve výši 1 000 Kč za jedno osobní upozornění na prodlení a 2 000 Kč za vymáhání v Oddělení vymáhání pohledávek;
2. splatné sankce související s prodlením Zákazníka, tj. smluvní pokuta, úrok z prodlení;
3. splatné splátky Celkové částky v pořadí od splátky splatné nejdříve, přičemž úhradou budou umořeny jednotlivé komponenty příslušné splátky, jak je uvedeno v této Smlouvě;
4. nesplatné splátky Celkové částky v pořadí od splátky splatné nejdříve, přičemž úhradou budou umořeny jednotlivé komponenty příslušné splátky, jak je uvedeno v této Smlouvě.
V případě, že Zákazníkem zaplacená částka nestačí na úhradu již splatných splátek Celkové částky k danému dni a Zákazník nemá současně uzavřeno vícero smluv o spotřebitelském úvěru, použije se Zákazníkem zaplacená částka na úhradu již splatných splátek Spotřebitelského úvěru v pořadí od splátky splatné nejdříve. Pokud Zákazníkem zaplacená částka přesáhne souhrn splatných splátek Celkové částky k danému dni, vzniklý přeplatek se považuje za zálohu a bude započítán na nejdříve v budoucnu splatnou splátku, případně vícero v budoucnu splatných splátek,
beze změny trvání či podmínek této Smlouvy, pokud Zákazník neuplatní právo na předčasné splacení Spotřebitelského úvěru dle článku 3. této Smlouvy. Na žádost Zákazníka je Fair Credit
povinen takto vzniklý přeplatek vrátit, pokud již nedošlo k jeho započítání na úhradu v budoucnu splatné splátky.
V případě uzavření více než jedné smlouvy o spotřebitelském úvěru budou jakékoliv splátky zaplacené Zákazníkem v daném období použity na úhradu splátek všech jednotlivých spotřebitelských úvěrů, a to v pořadí od splátky splatné nejdříve, a bude-li takto splatných splátek vícero, pak se tyto uhradí poměrně v závislosti na výši splátek jednotlivých spotřebitelských úvěrů.
V případě, že částka zaplacená Zákazníkem přesáhne souhrn všech takto splatných splátek, považuje se taková úhrada za zálohu a bude započítána poměrně na v budoucnu splatné splátky spotřebitelských úvěrů beze změny trvání či podmínek smluv o spotřebitelském úvěru, pokud Zákazník neuplatní právo na předčasné splacení těchto spotřebitelských úvěrů. Na žádost Zákazníka je
Fair Credit povinen takto vzniklý přeplatek vrátit, pokud již nedošlo k jeho započítání na úhradu v budoucnu splatných splátek.
Doba trvání Spotřebitelského úvěru: Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, určenou počtem týdnů dle článku 1. Smlouvy, která trvá ode dne poskytnutí Spotřebitelského úvěru dle této
Smlouvy (přijetí peněžních prostředků Zákazníkem) až do dne vypořádání veškerých závazků, které vznikly na základě nebo v souvislosti se Spotřebitelským úvěrem dle této Smlouvy, s výjimkou oprávněného odstoupení, kdy Smlouva zaniká doručením odstoupení druhé Smluvní straně.
Roční procentní sazba nákladů: Roční procentní sazba nákladů (dále jen „RPSN“) uvedená v článku 1. této Smlouvy byla vypočítána podle § 3, § 134 a přílohy č. 1 zákona o spotřebitelském
úvěru. Předpokladem výpočtu RPSN je, že Fair Credit řádně a včas splní své povinnosti podle této Smlouvy a dále, že Zákazník při podpisu Smlouvy převezme Jistinu Spotřebitelského úvěru
v hotovosti od oprávněného zástupce Fair Creditu a bude splácet Celkovou částku řádně a včas po dohodnutou dobu dle ustanovení této Smlouvy. Počet splátek Celkové částky a jejich splatnost a výše je uvedena v článku 1. této Smlouvy. Výpočet RPSN je dále založen na předpokladu, že Zákazník zaplatí Fair Creditu jednotlivé splátky Celkové částky vždy v poslední den jejich
splatnosti. RPSN nebude v průběhu účinnosti této Smlouvy Fair Creditem upravována, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
Prodlení Zákazníka - Náklady spojené s vymáháním: Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se Zákazník dostane do prodlení se splácením Celkové částky, je Fair Credit oprávněn Zákazníka upozornit na toto prodlení písemnou upomínkou. Zaslání písemné upomínky je zpoplatněno částkou 400 Kč, přičemž tato částka je splatná dnem odeslání takové upomínky. Smluvní
strany se dále dohodly, že v případě, že se Zákazník dostane do prodlení se splácením Celkové částky, je Fair Credit oprávněn na toto prodlení upozornit Zákazníka osobně prostřednictvím
oprávněných zástupců na pozici obchodní manažer nebo oblastní ředitel. Osobní upozornění na prodlení prostřednictvím oprávněného zástupce je zpoplatněno částkou 1 000 Kč, přičemž
tato částka je splatná dnem vykonání osobní návštěvy u Zákazníka. Fair Credit je oprávněn písemně či osobně upozornit Zákazníka na jeho prodlení i opakovaně. Pokud Zákazník neuhradí ani
částečně svůj aktuální dluh po splatnosti, a to ani v reakci na písemná nebo osobní upozornění, je Fair Credit oprávněn za účelem vymožení své pohledávky předat spis Zákazníka do správy
Oddělení vymáhání pohledávek (dále jen „OVP“), s čímž jsou spojeny náklady ve výši 2 000 Kč, které jsou splatné dnem započetí vymáhání částky, s níž je Zákazník v prodlení, na OVP.
Podmínky zasílání písemných upomínek: Fair Credit je oprávněn zaslat Zákazníkovi zpoplatněnou upomínku na prodlení Zákazníka v případě, že částka, s jejímž zaplacením je Zákazník
v prodlení činí nejméně (i) čtyřnásobek týdenní splátky, počítáno ode dne uzavření Smlouvy, a dále kdykoli v průběhu trvání Smlouvy, když prodlení činí nejméně (ii) osminásobek týdenní splátky, (iii) dvanáctinásobek týdenní splátky, (iv) dvacetinásobek týdenní splátky a zároveň alespoň 500 Kč. Fair Credit je oprávněn zaslat Zákazníkovi k jednomu dluhu po splatnosti maximálně jednu
zpoplatněnou upomínku měsíčně, což činí v případě Spotřebitelského úvěru na 45 týdnů 9 upomínek, v případě Spotřebitelského úvěru na 60 týdnů 12 upomínek, a v případě Spotřebitelského
úvěru na 80 týdnů 15 upomínek. Částka 400 Kč představuje náklady vynaložené v souvislosti se zpracováním, vystavením a doručováním příslušné upomínky v důsledku prodlení Zákazníka.
Podmínky osobních upozornění na prodlení: Fair Credit je oprávněn opakovaně upozornit Zákazníka na prodlení taktéž osobně, prostřednictvím oprávněných zástupců na pozici obchodní
manažer nebo oblastní ředitel, v případě, že částka, s jejímž zaplacením je Zákazník v prodlení činí nejméně (i) šestinásobek týdenní splátky, (ii) dvanáctinásobek týdenní splátky, a dále (iii)
vždy, když činí více než osmnáctinásobek týdenní splátky a zároveň alespoň 500 Kč. Fair Credit je oprávněn osobně upozornit Zákazníka na prodlení se splácením jednoho dluhu po splatnosti
maximálně jedenkrát měsíčně, což činí v případě Spotřebitelského úvěru na 45 týdnů 9 osobních upozornění, v případě Spotřebitelského úvěru na 60 týdnů 12 osobních upozornění, a v případě Spotřebitelského úvěru na 80 týdnů 15 osobních upozornění. Částka 1 000 Kč představuje náklady vynaložené v souvislosti s osobním vykonáním návštěvy obchodního manažera nebo
oblastního ředitele v důsledku prodlení Zákazníka.
Podmínky předání Zákazníka do OVP: Fair Credit je oprávněn předat spis Zákazníka do správy OVP za účelem vymáhání Zákazníkova dluhu po splatnosti v případě, že Zákazník neuhradil
ani částečně svůj aktuální dluh po splatnosti, a to ani v reakci na upomínky nebo písemná upozornění Fair Creditu, přičemž výše částky, s jejímž zaplacením je Zákazník v prodlení, činí alespoň
500 Kč. Částka 2 000 Kč představuje náklady vynaložené v souvislosti se zahájením vymáhání a realizací vymáhacích procesů v OVP v důsledku dlouhodobého prodlení Zákazníka.
Zákazník bere na vědomí, že uhrazením jednotlivých nákladů vzniklých Fair Creditu v souvislosti s prodlením Zákazníka není dotčeno právo Fair Creditu požadovat úrok z prodlení či smluvní
pokutu.
Uplatnění pohledávky v případě smrti Zákazníka: Zákazník bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2009 občanského zákoníku smrtí Zákazníka povinnost splatit Celkovou částku
včetně případných nákladů vzniklých v souvislosti s prodlením Zákazníka a dalších sankcí nezaniká. Fair Credit je oprávněn uplatnit své nároky z titulu této Smlouvy u dědiců Zákazníka.

3. PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA PŘEDČASNÉ SPLACENÍ
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Zákazník je oprávněn Spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoli po dobu trvání Smlouvy. V případě předčasného částečného či úplného splacení Spotřebitelského úvěru má Zákazník
nárok na snížení celkových nákladů Spotřebitelského úvěru o výši Úroku, Administrativního poplatku, odměny za hotovostní inkaso splátek a případně pojištění Credit Life nebo asistenční
služby UA, které by byl Zákazník povinen platit v případě, kdyby nedošlo k předčasnému splacení Spotřebitelského úvěru, a to způsobem stanoveným v zákoně o spotřebitelském úvěru. Zákazník bere na vědomí, že nárok na snížení celkových nákladů Spotřebitelského úvěru se nikterak nedotýká jeho povinnosti k úhradě té části Úroku, Administrativního poplatku, odměny za
hotovostní inkaso splátek a případně pojištění Credit Life nebo asistenční služby UA, která se stala splatnou přede dnem, kdy Zákazník Spotřebitelský úvěr předčasně úplně či částečně splatil.
V případě uzavření více než jedné smlouvy o spotřebitelském úvěru Zákazník současně souhlasí, že nárok na poměrné snížení celkových nákladů Spotřebitelského úvěru vzniklý postupem
dle předchozího odstavce, bude vypořádán tak, že dojde-li postupem dle předchozího odstavce k úplnému předčasnému splacení příslušného Spotřebitelského úvěru, použije se částka odpovídající nároku Zákazníka na poměrné snížení celkových nákladů Spotřebitelského úvěru na předčasné splacení zbývajících spotřebitelských úvěrů, a to v pořadí od spotřebitelského úvěru
poskytnutého nejdříve.
Doporučuje se, aby Zákazník, který hodlá využít svého práva na předčasné celkové nebo částečné splacení Spotřebitelského úvěru, informoval Fair Credit alespoň 7 kalendářních dní před
plánovaným předčasným celkovým nebo částečným splacením Spotřebitelského úvěru s uvedením data tohoto plánovaného splacení a Fair Credit k datu určenému Zákazníkem vypočítá výši
zůstatku Jistiny Spotřebitelského úvěru, dále výši zůstatku Úroku a dalších nákladů za období od poskytnutí Spotřebitelského úvěru do jeho předčasného úplného nebo částečného splacení
a oznámí celkovou výši částky k uhrazení k plánovanému datu Zákazníkovi.
V případě, že Zákazník uhradí Fair Creditu částku dopředu mimo sjednaný termín splatnosti pravidelné splátky nebo částku vyšší, než je dohodnutá splátka, a neoznámí Fair Creditu, že touto
platbou předčasně splácí část Spotřebitelského úvěru, anebo neurčí na co se má částka započítat, dohodly se Smluvní strany, že se jedná o zálohu na zbývající, dosud nezaplacené, splátky Celkové částky, přičemž výše a termín sjednaných splátek Celkové částky zůstávají zachovány. K započtení zálohy na příslušnou splátku pak dochází vždy ke dni splatnosti dané zbývající, dosud
nezaplacené, splátky Celkové částky.
V případě předčasného splacení Spotřebitelského úvěru vzniká Fair Creditu nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v přímé souvislosti s tímto předčasným splacením. Výše náhrady nákladů se stanoví ve výši 1 % z předčasně splacené části celkové výše Spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem Spotřebitelského úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než 1 rok, výše náhrady nákladů se stanoví jako 0,5 % z předčasně splacené časti celkové výše Spotřebitelského úvěru. Výše náhrady nákladů
nesmí dále přesáhnout částku Úroku, kterou by Zákazník zaplatil za dobu od předčasného splacení Spotřebitelského úvěru do skončení této Smlouvy.

4. PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
4.1

4.2
4.3
4.4

Zákazník je oprávněn odstoupit od této Smlouvy písemně do 14 kalendářních dnů od jejího uzavření na základě oznámení o odstoupení od Smlouvy, a to bez uvedení důvodu, přičemž je povinen vrátit Fair Creditu Jistinu Spotřebitelského úvěru. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud je oznámení o odstoupení odesláno Fair Creditu na adresu sídla nebo příslušné pobočky Fair Creditu v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději poslední den lhůty. Zákazník může k tomuto účelu využít formulář Oznámení o odstoupení od smlouvy,
který je připojen k této Smlouvě.
Při odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen (pokud mu již byly peněžní prostředky poskytnuty) vrátit Fair Creditu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode
dne odeslání oznámení o odstoupení, Jistinu Spotřebitelského úvěru (dále též jen „Vracená částka“). V případě, že Zákazník do doby odstoupení od Smlouvy již uskutečnil splátku Celkové
částky, je oprávněn snížit Vracenou částku o takovou splátku, přičemž je povinen tuto skutečnost prokázat Evidencí splátek či potvrzením Fair Creditu o převzetí hotovosti.
Zákazník bere na vědomí, že vedle Vracené částky je Fair Credit oprávněn žádat uhrazení Úroku ve výši, na kterou by Fair Creditu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to
za období ode dne, kdy byl Spotřebitelský úvěr čerpán, až do dne splacení Vracené částky. Zákazník současně bere na vědomí, že částka zápůjční úrokové sazby splatné za 1 den je rovna podílu celkové zápůjční úrokové sazby uvedené v článku 1. Smlouvy a počtu dnů, na které byla sjednána doba trvání Smlouvy.
Zákazník vrátí Vracenou částku bezhotovostně na bankovní účet Fair Creditu č. 5151568309/0800 s variabilním symbolem, kterým je číslo této Smlouvy uvedené na první straně v pravém
rohu. Po vrácení Vracené částky a uhrazení Úroku dle tohoto článku Smlouvy Fair Credit na žádost Zákazníka vystaví o těchto skutečnostech písemné potvrzení.

5. NÁSLEDKY NESPLÁCENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
5.1

5.2

5.3

V případě prodlení Zákazníka se zaplacením příslušné splátky Celkové částky vzniká Fair Creditu právo požadovat následující platby:
a) úhradu celé dosud nesplacené Jistiny;
b) zákonné úroky z prodlení, jejichž výše odpovídá ročně výši reposazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů;
c) smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž je Zákazník v prodlení;
d) náhradu účelně vynaložených nákladů, které Fair Creditu vznikly v souvislosti s prodlením Zákazníka, zejména v souvislosti s doručováním písemných upomínek nebo s osobním upozorněním na prodlení Zákazníka, a to ve výši 400 Kč za jednu upomínku a ve výši 1 000 Kč za jedno osobní upozornění;
e) náhradu účelně vynaložených nákladů, které Fair Creditu vznikly v souvislosti s prodlením Zákazníka, zejména v souvislosti s vymáháním dluhu prostřednictvím OVP, a to ve výši 2 000 Kč;
f) náhradu nákladů vynaložených v souvislosti se soudním vymáháním dluhu.
Před tím, než se Spotřebitelský úvěr stane v důsledku prodlení Zákazníka splatným, vyzve Fair Credit Zákazníka k uhrazení dlužné splátky a k uhrazení dlužné splátky mu poskytne lhůtu alespoň 30 kalendářních dnů. Pokud zákazník nezaplatí dlužnou splátku Celkové částky či její část ve lhůtě poskytnuté mu v písemné upomínce, je Fair Credit oprávněn prohlásit Spotřebitelský
úvěr za splatný.
Další možné následky nesplácení Spotřebitelského úvěru:
a) odstoupení od Smlouvy ze strany Fair Creditu;
b) postoupení nároků Fair Creditu vůči Zákazníkovi na třetí osoby;
c) snížení interního hodnocení Zákazníka;
d) záznam v databázi údajů o spotřebitelích vedené za účelem posuzování jejich schopnosti splácet.
Zákazník souhlasí s tím, že v případě opakovaného či dlouhodobého nesplácení Spotřebitelského úvěru, je Fair Credit oprávněn Zákazníka požádat o uzavření dohody o srážkách ze mzdy
nebo jiných příjmů, přičemž Zákazník v takovém případě poskytne Fair Creditu veškerou potřebnou součinnost tak, aby taková dohoda byla účinně uzavřena.

6. ZÁNIK SMLOUVY
6.1
6.2

6.3
6.4

Smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, tedy včasným a řádným vypořádáním všech vzájemných závazků Smluvních stran.
Smlouva zaniká také písemným odstoupením od Smlouvy doručeným druhé Smluvní straně.
Zákazník je oprávněný odstoupit od Smlouvy uplatněním práva na odstoupení ve 14 denní lhůtě dle článku 4. této Smlouvy, nebo když mu Fair Credit neumožní čerpat Spotřebitelský úvěr dle
této Smlouvy ani do 30 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy.
Fair Credit je oprávněný odstoupit od Smlouvy v případě, že je Zákazník v prodlení s úhradou splátky po dobu delší než 90 kalendářních dnů, přes to, že jej Fair Credit vyzval k úhradě dlužné
splátky a poskytl mu lhůtu na její splacení alespoň 30 kalendářních dnů.
Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na nároky, práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé za dobu jejího trvání.
Smluvní strany se dohodly, že jakékoli právo vzniklé na základě a v souvislosti s touto Smlouvou, se promlčuje nejpozději uplynutím 5 let ode dne, kdy takové právo mohlo být uplatněno poprvé.

7. PROHLÁŠENÍ A DALŠÍ POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
7.1
7.2
7.3

7.4
7.5
7.6
7.7

Zákazník prohlašuje, že Fair Creditu před uzavřením této Smlouvy poskytl úplné, pravdivé a přesné údaje nezbytné pro posouzení schopnosti Zákazníka splácet poskytnutý Spotřebitelský
úvěr. Zákazník prohlašuje, že je plně svéprávný pro uzavření této Smlouvy a je schopen Fair Creditu splatit Celkovou částku na základě podmínek stanovených v této Smlouvě.
Zákazník potvrzuje, že Fair Credit s odbornou péčí posoudil jeho schopnost splácet Spotřebitelský úvěr, a to i na základě informací získaných od Zákazníka, které jsou obsahem Karty zákazníka – Žádosti o spotřebitelský úvěr a o kterých Zákazník prohlašuje, že jsou pro tento účel dostatečné, úplné, pravdivé a přesné. Zákazník dále potvrzuje, že je schopen posoudit, zda tato
Smlouva odpovídá jeho potřebám a finanční situaci.
Zákazník tímto prohlašuje, že mu byly v dostatečném předstihu před uzavřením této Smlouvy poskytnuty veškeré předsmluvní informace ve smyslu příslušných ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru, zejména mu byl předán vyplněný formulář Standardních informací o spotřebitelském úvěru v listinné podobě a bylo mu poskytnuto náležité vysvětlení předsmluvních
informací v něm obsažených. Zákazník dále prohlašuje, že informace a údaje obsažené v této Smlouvě odpovídají poskytnutým předsmluvním informacím. Zákazník nežádá další vysvětlení od
Fair Creditu či od třetí osoby.
Zákazník se zavazuje informovat Fair Credit o jakékoli nepříznivé změně ve své finanční situaci, o změně adresy svého bydliště či pobytu anebo o jakékoli změně skutečností jím uvedených při
uzavření této Smlouvy.
Zákazník se zavazuje, že nepoužije na splátky Celkové částky peníze pocházející z trestné činnosti. Dále se zavazuje neučinit nic, co by ve svém důsledku mohlo negativním způsobem ovlivnit
splácení Celkové částky Fair Creditu.
Zákazník bere na vědomí, že jakákoli změna v osobě Zákazníka uskutečněná na základě právního jednání Zákazníka podléhá předcházejícímu písemnému souhlasu Fair Creditu.
Zákazník potvrzuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Při jakékoli změně tohoto stavu bude Zákazník Fair Credit bezodkladně informovat.

