VZOROVÝ NÁVRH DÍLČÍ SPOTŘEBITELSKÉ
SMLOUVY O ZÁPŮJČCE Č. xxx
dle ustanovení § 2390 a souvisejících zák.č. 89/ 2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
Smluvní strany
Fast Cash a.s.
se sídlem v Praze, Školská 694/32, Nové Město, PSČ 110 00
IČ: 241 77 032, zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 17628, zastoupená p. Vladimírem
Vrábelem, předsedou představenstva
(dále také jako „Zapůjčitel“)
a
Jméno Příjmení
r. č.:
887788/8877
bytem: Ulice 1, PSČ Město
číslo OP: 123456789
číslo bankovního účtu: 1234567890/0023
(dále také jako „vydlužitel“)
uzavírají pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, email, mobilní telefonní a datová komunikace) tuto Smlouvu o zápůjčce, jejíž
nedílnou součástí jsou platné Obchodní podmínky a ustanovení Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru, vždy v platném znění
zveřejněném Zapůjčitelem na internetových stránkách http://www.fastcash.cz
Článek 1
Předmět Smlouvy a podmínky poskytnutí Zápůjčky
Na základě této Smlouvy o zápůjčce se Zapůjčitel zavazuje přenechat vydlužiteli zápůjčku, aby ji užil podle libosti a Vydlužitel se zavazuje
tuto zápůjčku vrátit Zapůjčiteli ke dni splatnosti sjednané touto smlouvou, to vše v případě, že Žádost o Zápůjčku Vydlužitele bude
Zapůjčitelem vyhodnocena na základě povinných údajů uvedených Vydlužitelem v Registračním formuláři jako vyhovující a zároveň bude
kladně vyhodnocena schopnost Vydlužitele tuto Zápůjčku splatit (vrátit) ve smluveném termínu (sjednaném datu splatnosti).
Zapůjčitel přenechá Zápůjčku Vydlužiteli ve výši sjednané níže v čl. 2 Smlouvy o zápůjčce formou bankovního převodu na bankovní účet
Vydlužitele, který Vydlužitel Dlužník v Registračním formuláři a čestně prohlásil existenci svého dispozičního práva k tomuto bankovnímu
účtu; anebo ji přenechá Vydlužitelem zvoleným způsobem přenechání zápůjčky prostřednictvím poštovní poukázky, kterou přepravuje a
doručuje Česká pošta s.p. Povinné údaje uvedené Vydlužitelem v Registračním formuláři jsou vždy nedílnou součástí Žádosti o zápůjčku.
Přenechání Zápůjčky na základě Žádosti o Zápůjčku Vydlužitele je mezi Zapůjčitelem a Vydlužitelem tato Smlouva o zápůjčce uzavřena.
Článek 2
Poskytnutí Zápůjčky a splacení Zápůjčky
Na základě této Smlouvy o Zápůjčce uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku přenechá Zapůjčitel Zápůjčku, níže uvedené
specifikace, Vydlužiteli. Vydlužitel se zavazuje vrátit Zápůjčku Zapůjčiteli včetně sjednaného Poplatku za přenechání Zápůjčky, dle níže
uvedené specifikace, ve smluveném termínu splatnosti.
ČÁSTKA
-----------1.000 Kč
1.500 Kč
2.000 Kč
2.500 Kč
3.000 Kč
3.500 Kč
4.000 Kč
4.500 Kč

DOBA SPLATNOSTI A VÝŠE POPLATKU
Doba splatnosti 10 dnů
180 Kč
270 Kč
360 Kč
450 Kč
540 Kč
630 Kč
720 Kč
810 Kč

Doba splatnosti 20 dnů
230 Kč
345 Kč
460 Kč
575 Kč
690 Kč
805 Kč
920 Kč
1.035 Kč

Doba splatnosti 30 dnů
280 Kč
420 Kč
560 Kč
700 Kč
840 Kč
980 Kč
1.120 Kč
1.260 Kč

Smluvní pokuta pro případ prodlení Vydlužitele se splacením Zápůjčky: V případě prodlení Klienta delším než 5 (pět) dnů od data sjednané
splatnosti úvěru / zápůjčky, je Klient povinen uhradit Zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši 30% (slovy třicet procent) z poskytnuté jistiny, resp.
zápůjčky / úvěru. Smluvní pokuta je splatná ke dni následujícím po dni, ke kterému na její úhradu vznikl Zapůjčiteli nárok.
Článek 3
Závěrečná ujednání
Vztahy z této Smlouvy o zápůjčce, výslovně neuvedené v této smlouvě se řídí obecně závaznými právními předpisy dle českého právního
řádu. Pro případ, je-li Vydlužitelem občan jiného členského státu Evropské unie než České republiky, sjednávají smluvní strany jako
rozhodné právo právní řád České republiky. Zapůjčitel i Vydlužitel prohlašují, že tato Smlouva o zápůjčce odpovídá jejich pravé a svobodné
vůli, nebyla mezi nimi sjednána v tísni, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek. Nedílnou součástí této Smlouvy o zápůjčce jsou platné
Obchodní podmínky a ustanovení Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru, se kterými se Vydlužitel před uzavřením této Smlouvy plně
seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.
V Praze dne
Zapůjčitel:
Vladimír Vrábel, předseda představenstva

Vydlužitel:
Jméno Příjmení

