SMLOUVA O ZÁPŮJČCE
číslo smlouvy: 161
SMLUVNÍ STRANY:
Money Store s.r.o.
IČO: 273 80 050
Korunní 810/104A, 101 00 Praha 10 – Vinohrady
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 109666
(dále jen „Společnost“ nebo „my“)
a
Jirka Vzor
rodné číslo: 945326/9331
trvale bytem: Krátká 5, Brno, 60200
telefonní kontakt: +420775914095
e-mailová adresa: jirka.vzor1@seznam.cz
(dále jen „Klient“ nebo „Vy“)
(Klient a Společnost dále společně jen „Smluvní strany“)
uzavřeli tuto SMLOUVU O ZÁPŮJČCE (dále jen „Smlouva“)
1. POPIS ZÁPŮJČKY
Na základě této Smlouvy Vám na 31 dní s možností prodloužení splatnosti poskytneme Zápůjčku,
kterou popisujeme níže (dále jen „Zápůjčka“). Vy se zavazujete vrátit nám Zápůjčku včetně úroku
podle níže uvedených specifikací a podle obchodních podmínek Společnosti (dále jen „OP“).
Druh Zápůjčky: Účelová zápůjčka, bez zajištění
Datum poskytnutí Zápůjčky: 25. 7. 2019
Datum splatnosti Zápůjčky: 25. 8. 2019
Doba trvání Zápůjčky: 31 dní
Výše Zápůjčky: 10000,- Kč
Úrok: 0% denně
Výše RPSN1: 12%
Cena za naši službu: 95,- Kč
Celková částka, kterou splatíte k datu splatnosti: 10095,- Kč

1

Uvedená RPSN platí pouze v případě, že Zápůjčka trvá stanovenou dobu, tedy v případě, kdy Zápůjčku
vrátíte řádně a v dohodnutém termínu.

1Uvedená RPSN platí pouze v případě, že Zápůjčka trvá stanovenou dobu, tedy v případě, kdy
Zápůjčku vrátíte řádně a v dohodnutém termínu.

2. JAK BUDETE SPLÁCET
Zápůjčka včetně úroku je splatná jednorázovou platbou nejpozději do data splatnosti. Znamená to,
že nám vrátíte níže uvedenou částku do dohodnutého termínu.
Celkovou částku ve výši 10095,- Kč zašlete na číslo účtu: 2801344881/2010.
Nezapomeňte uvést variabilní symbol: 161
Částku zaplaťte nejpozději do: 25. 8. 2019
Nemůžete Zápůjčku včas vrátit? Požádejte si prostřednictvím mobilní aplikace Klaplo.to (dále jen
„Aplikace“) o prodloužení splatnosti.
3. S ČÍM SOUHLASÍTE, KDYŽ TUTO SMLOUVU PODEPÍŠETE
Podpisem této Smlouvy potvrzujete, že:
● jste si přečetl/a podmínky Smlouvy, za kterých Vám Zápůjčku poskytujeme, že jim rozumíte a
souhlasíte s nimi,
● jste před uzavřením Smlouvy převzal/a formulář pro standardní informace o spotřebitelském
úvěru a že jste mu plně porozuměl/a,
● disponujete dostatečnými finančními zdroji, abyste mohl/a uhradit své finanční závazky
včetně této Zápůjčky,
● jste se před uzavřením Smlouvy seznámil/a s OP a souhlasíte s nimi,
● veškerá komunikace včetně podpisu této Smlouvy bude probíhat prostřednictvím Aplikace,
vyjma úkonu odstoupení od Smlouvy, který musí být podán v listinné podobě dle čl. 8 OP
(Odstoupení od smlouvy),
● jste byl/a poučen/a o svých právech na ochranu osobních údajů,
4. JAKÉ JSOU ÚVĚROVÉ PODMÍNKY
● Smlouvu uzavíráte prostřednictvím Aplikace. Smlouva začíná platit ve chvíli, kdy ji
podepíšete svým PIN kódem, jímž se do Aplikace hlásíte. Neprodleně po podpisu Vám emailem pošleme Smlouvu a OP.
● Zápůjčku Vám poskytujeme účelově, to znamená, že slouží výhradně k zaplacení dlužné
částky uvedené v dokladu, který jste vyfotili a nahráli do Aplikace, a to na bankovní účet
vystavitele dokladu č. 2801344881/2010 vedený u Fio banka, a. s., variabilní 161. Poté
platbu dle dokladu provedeme neprodleně po podpisu Smlouvy.
● Zápůjčku můžete splatit kdykoliv před datem její splatnosti, a to na základě podané žádosti o
předčasné splacení Zápůjčky doručené Společnosti, což je uvedeno i v článku 3.12 OP.
● Když nezvládnete nebo nechcete Zápůjčku vrátit včas, můžete si požádat o prodloužení
termínu splatnosti o 31 dní. V takovém případě s Vámi uzavřeme dodatek k této Smlouvě
ohledně prodloužení termínu splatnosti. Za prodloužení účtujeme částku ve výši 300,-Kč
podle článku 5 OP (Prodloužení doby trvání zápůjčky). Po dobu prodloužení bude zápůjčka
úročena úrokem 1 % denně.
● V případě Vašeho prodlení se splacením Zápůjčky Vám bude nad rámec sjednaného úroku
účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně z aktuální dlužné částky až do zaplacení, dále
zákonný úrok z prodlení z aktuální dlužné částky ve výši repo sazby stanovené Českou
národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů. Kromě výše uvedeného máte v případě
prodlení se splacením Zápůjčky povinnost zaplatit náhradu nákladů účelně vynaložených
nákladů, které nám v souvislosti s prodlením vznikly, a to ve výši 30,- Kč za každý den
prodlení spolu s částkami za upomínky ve výši 150,- Kč, které Vám budou účtovány 5. a 10.
den co jste v prodlení. Další informace ohledně odpovědnosti naleznete v článku 6
(Odpovědnost) OP.

●

Od této Smlouvy jste oprávněn odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření, a to i bez uvedení
důvodu. Písemné odstoupení od Smlouvy nám musíte zaslat na adresu našeho sídla
uvedeného v záhlaví této Smlouvy, a to nejpozději k poslednímu dni lhůty.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
● Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky.
● Stav Zápůjčky můžete kdykoli sledovat v mobilní Aplikaci po přihlášení do Vašeho účtu.
● V případě, že mezi Vámi a námi dojde ke sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou
dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení sporu k Finančnímu arbitrovi České
republiky se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz.
● Příslušným orgánem dohledu, který máte právo kontaktovat za účelem podání stížnosti či
jiného dotazu, je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČ 481 36
450, www.cnb.cz.
● Smluvní strany, Vy i my, prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a
Smlouvu svobodně prostřednictvím mobilní Aplikace Klaplo.to uzavírají.

V Praze dne 25.7.2019
za Money Store s.r.o.
Ing. Ivo Krátký, jednatel

Klient
Jirka Vzor

