Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. – AUTO/MOTO
(platné od 01.12.2016)

Hlava 1. Základní ustanovení

§ 1 Poskytnutý úvěr musíte splácet řádně a včas, a to v měsíčních splátkách,
jejichž počet, výše a termín splatnosti jsou určeny ve smlouvě. Jednotlivé
splátky se skládají z příslušné části úvěru, úroků a úhrady za pojištění (dále jen
„splátka“), pokud není ve smlouvě nebo těchto úvěrových podmínkách
uvedeno jinak.

§ 1 Tyto úvěrové podmínky jsou smluvními podmínkami ve smyslu § 1751 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“). Jsou nedílnou součástí
úvěrové smlouvy na financování motorového vozidla (dále jen „smlouva“)
a smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva k motorovému vozidlu
(dále jen „zajišťovací smlouva“), uzavírané mezi společností Home Credit a.s. § 2
(dále jen Home Credit a/nebo „my“) a fyzickou nebo právnickou osobou,
uvedenou ve smlouvě (dále jen „klient“ a/nebo „Vy“).

Dohodli jsme se na způsobu splácení formou bezhotovostního převodu na náš
bankovní účet, který je uveden ve smlouvě, nebo na jiný účet, který Vám
písemně oznámíme. Ke splnění závazku podle smlouvy nemůžete použít
směnku nebo šek.

§ 2 Uzavřením smlouvy a splněním podmínek stanovených těmito úvěrovými
podmínkami se zavazujeme poskytnout Vám sjednaný úvěr a Vy se zavazujete § 3 Jako variabilní symbol uvádějte číslo smlouvy. Pokud číslo neuvedete,
poskytnutý úvěr vrátit a zaplatit úroky.
nebudeme moci platbu identifikovat a budeme to brát jako nezaplacení splátky
úvěru se všemi následky.
§ 3 Spotřebitelem se podle smlouvy a těchto úvěrových podmínek rozumí pouze
fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci § 4 Splátka je zaplacena v den jejího připsání na náš bankovní účet podle § 2 této
samostatného výkonu svého povolání. Pokud jste fyzickou osobou
hlavy.
podnikatelem, která se ve smlouvě identifikovala identifikačním číslem, platí, že § 5 Kdykoli v průběhu trvání smlouvy si můžete vyžádat výpis z účtu v podobě
jste podnikatel a žádáte o poskytnutí podnikatelského úvěru.
tabulky umoření. Obsahuje informace o dlužných platbách, lhůtách
Hlava 2. Uzavření smlouvy
a podmínkách, které se k platbám vztahují. Dále v něm najdete přehled
položek, ze kterých je splátka složena, úrok vypočítaný na základě úrokové
§ 1 Zmocněný zástupce (např. prodejce nebo jím pověřená osoba) jedná jménem
sazby a veškeré dodatečné náklady.
Home Creditu pouze při uzavírání smlouvy nebo dokumentů se smlouvou
souvisejících. Pokud se rozhodnete od smlouvy odstoupit, dojde k tomu až § 6 Celý poskytnutý úvěr můžete vrátit i před termínem splatnosti splátek
doručením písemného odstoupení od smlouvy na adresu Home Creditu.
stanoveným ve smlouvě. Pokud jste spotřebitelem a vrátíte nám celý úvěr ještě
v průběhu bezúročného období, které jsme si Vámi sjednali na dobu jednoho
§ 2 Při uzavírání smlouvy máte povinnost na požádání předložit dokumenty, které
měsíce od data podpisu smlouvy, bude smlouva od data zaplacení
potvrzují pravdivost Vámi uvedených údajů. Souhlasíte také, abychom si
považována od samého počátku její platnosti za smlouvu o bezúročné
pravdivost údajů, a případně také Vaši finanční situaci, ověřili u třetích osob.
zápůjčce (dle ustanovení § 2390 a násl. občanského zákoníku).
K ověření můžeme použít Vaše osobní údaje, včetně rodného čísla.
Máte ale povinnost zaplatit úhrady za pojištění za dobu od poskytnutí úvěru do
data vrácení úvěru. Dále platí, že v případě změny smlouvy na smlouvu
o zápůjčce jsou pro Vás i pro nás přiměřeně závazná ustanovení těchto
úvěrových podmínek. Když nám ve sjednané lhůtě uhradíte částku, která bude
nižší než výše poskytnutého úvěru, použijeme ji k zaplacení splátek úvěru
a úroků stanovených ve smlouvě.

Dále souhlasíte s tím, aby nám třetí osoby, včetně peněžních ústavů, poskytly
požadované informace. To platí i pro informace chráněné obchodním či
bankovním tajemstvím. Tímto ustanovením není dotčen obsah Souhlasu se
zpracováním osobních údajů. Pokud smlouvu uzavřeme, souhlasíte
s ověřováním údajů po celou dobu její platnosti.

§ 3 Smlouva a zajišťovací smlouva jsou účinné od podpisu poslední ze smluvních
§ 7 Vámi zaslané platby budou použity na úhradu Vašich závazků podle jejich data
stran.
splatnosti, a to od nejstaršího závazku. V případě více závazků stejného data
§ 4 Po uzavření smlouvy Vám zřídíme úvěrový účet, na kterém budeme evidovat
splatnosti bude úhrada použita v tomto pořadí: jistina, úroky, další příslušenství
naše pohledávky a Vaše závazky, které se vztahují k poskytnutému úvěru.
včetně sankcí.
§ 5 Podepsanou smluvní dokumentaci Vám v jednom vyhotovení předáme na § 8 V žádném případě nemůžete přestat splácet nebo splátky úvěru snížit, a to ani
trvalém nosiči dat. Trvalým nosičem dat je jakýkoli nástroj, který Vám umožňuje
v důsledku vad vozidla, jeho nepřevzetí, nepředání nebo v důsledku vzniku
uchování informací určených Vám osobně tak, aby mohly být využívány po
pojistné události s výjimkou případů uvedených v § 13 a § 14 hlavy 7.
dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto
informací v nezměněné podobě. Za trvalý nosič dat považujeme dokumenty v § 9 Pokud Vám vůči prodejci vznikne nárok na vrácení kupní ceny vozidla, zboží
nebo služby, souhlasíte a zmocňujete nás k tomu, že můžeme Vaším jménem
listinné podobě, dokumenty zaslané v nezměnitelné podobě na Vámi určenou
žádat vrácení ceny přímo od prodejce. Vrácené peníze použijeme k zaplacení
emailovou adresu i digitální archiv dokumentů na webové stránce
svých pohledávek vůči Vám.
AUTOKLIENT.homecredit.cz, kam Vám v případě elektronického uzavření
§ 10 V případě, že nám prodejce dluží peníze, platí následující: po dohodě
s prodejcem můžeme částku, kterou Vám máme poskytnout jako úvěr na účet
dohodnutý s prodejcem, ponížit o výši splatného dluhu prodejce (dále jen
Úvěr Vám poskytujeme za účelem zaplacení kupní ceny nebo části kupní ceny
„ponížená výše úvěru˝). Případně můžeme částku ponížit i o pohledávku na
motorového vozidla určeného ve smlouvě (dále jen „vozidlo“ nebo „předmět
vrácení kupní ceny dle § 9 této hlavy, pokud jsme zmocněni jménem dalšího
financování“), pokud jsme se ve smlouvě nedohodli na jiném účelu. Úvěr
klienta žádat od prodejce vrácení kupní ceny.
můžete použít jen k dohodnutému účelu. Úvěr Vám nemusíme poskytnout do
Poskytnutím ponížené výše úvěru na účet prodejce je Vám sjednaný úvěr
plné výše ceny vozidla.
poskytnut řádně a v plné výši. V tomto případě od nás nemůžete požadovat
Podpisem smlouvy nám dáváte pokyn, abychom Vám úvěr poskytli na účet
úhradu částky, o kterou byla výše úvěru ponížena.
dohodnutý s prodejcem, který Vám prodává vozidlo (dále jen „prodejce“).
§ 11 Administrativní úkony, které jsou poskytovány nad rámec finanční služby,
Pokud ve smlouvě nebo v těchto úvěrových podmínkách není uvedeno jinak,
mohou být zpoplatněny (dále jen „poplatek“). V takovém případě nám musíte
úvěr Vám poskytujeme v okamžiku odeslání finanční částky na účet dohodnutý
naúčtovaný poplatek, platný v době vzniku poplatkové povinnosti, zaplatit.
s prodejcem.
Sazebník poplatků pro klienty Home Credit a.s. platný pro úvěrové smlouvy automobil (dále jen „Sazebník“) se podpisem smlouvy stává její nedílnou
Převzetí vozidla potvrdíte Protokolem o převzetí. Úvěr Vám poskytneme až po
součástí. Aktuálně platný Sazebník je k dispozici na webových stránkách
obdržení originálů řádně vyplněné smlouvy, příp. dalších dokumentů
www.homecredit.cz.
sjednaných s Vámi nebo prodejcem. Úvěr Vám nemusíme poskytnout, pokud:
úvěrové smlouvy zřídíme přístup.

Hlava 3. Účel úvěru a poskytnutí úvěru
§1

§2
§3

§4

Sazebník můžeme změnit s tím, že Vám změnu musíme oznámit alespoň 30
dní předem. Souhlas se změnou Sazebníku vyjádříte provedením transakce
(zejména platbou pravidelné měsíční splátky úvěru apod.) v době po účinnosti
změny. V případě, že nebudete se změnou Sazebníku souhlasit, můžete
smlouvu okamžitě vypovědět. Dnem, kdy nám výpověď doručíte, se stává
splatnou nesplacená část úvěru spolu s úrokem, který ke dni doručení
vypočítáme.

· zjistíme, že v dokumentech a materiálech, které jste nám poskytl(a) jako
podklad pro vyhodnocení Vaší žádosti o poskytnutí úvěru, byly uvedeny
nepravdivé informace nebo údaje,
· vyjdou najevo skutečnosti, které by byly důvodem pro neschválení úvěru
nebo odmítnutí uzavření smlouvy z naší strany,
· nám ani ve lhůtě 30 dní od podpisu smlouvy nebudou doručeny dokumenty,
které požadujeme při schválení žádosti o úvěr.
V těchto případech můžeme od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je
účinné ke dni jeho doručení.

§ 12 Pokud na Vašem úvěrovém účtu bude přeplatek, vrátíme Vám jej na základě
Vaší písemné žádosti. Za vrácení přeplatku Vám můžeme naúčtovat poplatek
v aktuální výši dle Sazebníku.

§ 5 Úroky z poskytnutého úvěru musíte platit od okamžiku, kdy Vám úvěr Hlava 5. Vaše povinnosti ve vztahu k vozidlu
poskytneme, až do okamžiku úplného vrácení úvěru s příslušenstvím.
§ 1 Vozidlo musíte udržovat ve stavu způsobilém pro provoz na pozemních
§ 6 Máte povinnost zaplatit nám poplatek za uzavření smlouvy ve výši uvedené ve
komunikacích. Musíte jej používat výlučně způsobem a v rozsahu daném jeho
smlouvě.
charakterem, technickými podmínkami, návodem k obsluze a příslušnými
normami a předpisy pro jeho provoz, tj. tak, aby nedocházelo ke snižování jeho
§ 7 K vozidlu můžeme my, Vy nebo prodejce či další osoba (např. pojišťovna)
hodnoty nad rámec běžného opotřebení. Dále musíte v plné výši platit všechny
požadovat provedení lustrace. Lustrací se rozumí provedení šetření za účelem
náklady spojené s údržbou, opravami a jeho provozem. Případné reklamace
zjištění, jestli je vozidlo vhodné k financování prostřednictvím této smlouvy.
vad vozidla uplatňujete na adrese prodejce uvedeného v kupní smlouvě.
Lustraci vozidla vykoná prověřovatel, který po prověrce vozidla vydá tzv.
lustrační osvědčení obsahující potvrzení o tom, že je vozidlo způsobilé stát se § 2 Kdykoli můžeme my nebo námi pověřená osoba zkontrolovat stav a způsob
předmětem financování prostřednictvím smlouvy.
užívání vozidla. Přístup k vozidlu nám za tímto účelem musíte umožnit.
Hlava 4. Podmínky splácení úvěru
UP_01_12_2016
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§ 3 Zavazujete se, že vozidlo nepoužije k jinému účelu, než jaký je stanoven ve § 8
smlouvě, zejména že jej bez našeho předchozího písemného souhlasu
nepoužijete k provozu taxi služby, autoškoly, autopůjčovny a/nebo vozidla
s právem přednostní jízdy nebo že jej neposkytnete třetím osobám v rámci
výkonu jejich podnikatelské činnosti.
§9
§ 4 Vzhledem k zajištění úvěru nemůžete až do úplného splacení úvěru a jiných
závazků v souvislosti se smlouvou jednat tak, aby mohlo dojít zejména:
· k převodu práv (zejména vlastnického práva) k vozidlu na třetí osobu,
· k jeho zatížení právem třetí osoby,
· nebo aby vozidlo trpělo jakýmikoli právními vadami.
Pokud se vozidlo stane předmětem výkonu rozhodnutí nebo předmětem
zajištění pro účely trestního řízení nebo pokud by třetí strana uplatnila (nebo by
mohla uplatnit) jakýkoli nárok na vozidlo, musíte:

Podpisem smlouvy výslovně souhlasíte s výše uvedeným způsobem výkonu
zajišťovacího převodu práv, a považujete prodej vozidla za cenu uvedenou
v předchozím ustanovení za postup při výkonu zajišťovacího převodu práva
s náležitou péčí.
Za účelem vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že náklady výkonu
zajišťovacího převodu práva, náklady na zpeněžení vozidla, náklady na
vymáhání a případnou naší újmu na DPH nesete Vy.

§ 10 Dohodli jsme se, že výtěžek zpeněžení můžeme použít k zaplacení svých
pohledávek vůči Vám i v jiném, než v uvedeném pořadí.
§ 11 Máte právo na výtěžek zpeněžení převyšující zajištěnou pohledávku. Ten Vám
po odečtení nevyhnutelně a účelně vynaložených nákladů bez zbytečného
odkladu vydáme. Pokud výtěžek zpeněžení nepokryje výši zajištěné
pohledávky, zavazujete se nám rozdíl uhradit nebo poskytnout další zajištění.

§ 12 Jakékoli Vaše porušení povinností uvedených v zajišťovací smlouvě se
· nám bezodkladně tuto skutečnost oznámit doporučeným dopisem,
považuje za hrubé porušení smlouvy, které nám dává právo smlouvu
· uskutečnit všechny kroky k nápravě vzniklé situace a
vypovědět nebo od smlouvy odstoupit.
· uskutečnit všechny další kroky, které od Vás budeme požadovat, zejm.
vystavit příslušnou plnou moc, na základě které bude možné Vaším jménem § 13 Pokud již proces zpeněžení vozidla začal a Vy následně splatíte veškeré
uskutečnit úkony směřující k nápravě vzniklé situace.
závazky vůči nám (včetně všech nákladů vymáhání a procesu zpeněžení),
musíte nás o této skutečnosti okamžitě písemně informovat. V takovém
Zavazujete se nám zaplatit všechny náklady, které jsme vynaložili, pokud
případě bude proces zpeněžení vozidla pozastaven. Berete na vědomí, že i při
v důsledku našeho jednání došlo ke zlepšení Vaší pozice ve vztahu k výše
vynaložení veškerého úsilí, které od nás můžete spravedlivě požadovat, nelze
uvedeným právům třetí osoby k vozidlu.
z praktických důvodů vždy zajistit, aby nedošlo ke zpeněžení vozidla. Proto
§ 5 Jakékoli prokázané jednání v rozporu s § 3 a § 4 této hlavy můžeme považovat
výslovně souhlasíte, aby byl proces zpeněžení dokončen podle těchto
za jednání naplňující znaky některé skutkové podstaty trestného činu (např.
úvěrových podmínek Vaším jménem a na Váš účet s tím, že celý výtěžek
poškození cizích práv, podvodu nebo úvěrového podvodu). Za porušení Vašich
takového prodeje (po odečtení všech našich účelně vynaložených nákladů na
povinností se však nepovažuje jednání, k němuž jsme udělili výslovný
zajištění zpeněžení vozidla) bude bez zbytečného odkladu převeden na Váš
předchozí písemný souhlas, a pokud vozidlo používají Vám blízké osoby ve
účet. Výslovně prohlašujete, že souhlasíte s tímto rizikem spojeným
smyslu § 22 odst. 1 občanského zákoníku. Pokud jste podnikatelem, platí výše
s opožděným zaplacením závazků.
uvedené i pro Vaše zaměstnance.
§ 14 Pokud již došlo k odebrání vozidla, ale prozatím nedošlo k jeho zpeněžení,
§ 6 Bez našeho předchozího písemného souhlasu nemůžete jakkoli upravovat
a Vy následně splatíte všechny své splatné závazky vůči nám, můžete po
nebo zhodnotit vozidlo, s výjimkou běžných oprav, které jsou nezbytné k jeho
dohodě s námi vozidlo užívat na základě smlouvy o výpůjčce.
užívání v souladu s jeho účelem. To neplatí v případě umístění odstranitelných
§
15
Pokud jste plátcem DPH a vozidlo máte zahrnuto do svého obchodního
nápisů a reklamy nebo úprav, jež mohou být odstraněny bez snížení hodnoty
majetku, musíte nám do 14 dnů ode dne zpeněžení vozidla doručit daňový
vozidla.
doklad o prodeji vozidla.
§ 7 Po podpisu smlouvy musíte bez zbytečného odkladu a na své náklady zajistit
Hlava
7. Ukončení smlouvy
zápis Home Creditu jako vlastníka a Vás jako provozovatele vozidla v registru
silničních vozidel a do 30 dnů od uzavření smlouvy nám doručit kopii § 1 Smlouva je uzavřena na dobu trvání závazků, které z ní vyplývají. Smlouvu
osvědčení o registraci silničního vozidla, část II. (tzv. velký technický průkaz,
nemůžete vypovědět.
dále jen „VTP“). V případě, že tuto povinnost nesplníte, můžeme Vám § 2 V případě, že:
naúčtovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.
a) jste v prodlení s placením alespoň dvou splátek nebo jedné splátky po dobu
§ 8 Po uhrazení Vašich závazků ze smlouvy Vám umožníme zápis Vás jako
delší než tři měsíce,
vlastníka vozidla v registru vozidel. Případné náklady související s tímto
b) včas nesplníte některou z povinností vyplývající ze smlouvy po dobu delší
zápisem jste povinen uhradit Vy.
než 30 dnů,
Hlava 6. Zajišťovací převod práva
c) ve smlouvě uvedete nepravdivé nebo neúplné údaje,
§ 1 Za účelem zajištění naší pohledávky ze smlouvy včetně jejího příslušenství,
d) po uzavření smlouvy zjistíme, že vozidlo bylo již v okamžiku uzavření
jsme s Vámi uzavřeli zajišťovací smlouvu, jejíž obsah je součástí smlouvy. Na
smlouvy zatíženo právem třetí osoby, nebo pokud za trvání smlouvy učiníte
základě zajišťovací smlouvy se jejím podpisem dočasně převádí Vaše
právní jednání směřující k převodu vozidla na třetí osobu,
vlastnické právo k vozidlu na nás, a to s rozvazovací podmínkou úplného
splacení Vašich závazků, které ze smlouvy plynou nebo s ní souvisejí.
e) hrubým způsobem porušíte smlouvu, zajišťovací smlouvu nebo úvěrové
podmínky,
§ 2 S ohledem na zajištění úvěru spolu uzavíráme také smlouvu o výpůjčce vozidla
podle § 2193 a násl. občanského zákoníku. Na základě smlouvy o výpůjčce
Vám my jako vlastník vozidlo půjčujeme a souhlasíme s tím, abyste jako
vypůjčitel vozidlo držel, provozoval a užíval v souladu s těmito úvěrovými
podmínkami a účelem uvedeným ve smlouvě. Výpůjčka vozidla končí:

f) nakládáte s vozidlem v rozporu se smlouvou a úvěrovými podmínkami,
g) došlo k zániku vozidla v důsledku totální škody nebo jeho odcizení,
h) k vozidlu nebylo vydáno negativní lustrační osvědčení, nebo pokud lustrační
osvědčení vydáno bylo, ale po podpisu smlouvy zjistíme, že na vozidle byly
provedeny zásadní změny v jeho identifikačních znacích,

a)odebráním vozidla v souladu s § 4 této hlavy,
b) zánikem zajišťovací smlouvy, zejména splněním rozvazovací podmínky
uvedené v § 1 této hlavy, tj. dnem Vašeho zpětného nabytí vlastnického
práva k vozidlu.

ch) máme důvodné podezření, že jste se v souvislosti s touto nebo jinou
smlouvou, na jejímž základě jsme Vám poskytli finanční prostředky, dopustil(a)
trestné činnosti. Dále pokud jste porušil(a) jinou smlouvu, kterou jsme spolu
uzavřeli, takovým způsobem, že nás toto porušení opravňuje k odstoupení od
této jiné smlouvy nebo jsme od ní už odstoupili,

§ 3 Pokud splníte všechny své závazky ze smlouvy, zajišťovací smlouva zaniká
a vlastnické právo k vozidlu přechází bez dalšího zpět na Vás.
§ 4 Pokud budete po dobu trvání smlouvy v prodlení se zaplacením jakéhokoli
peněžitého závazku po dobu delší než 30 dnů, nebo pokud nesplníte svůj
závazek v termínu stanoveném ve vyúčtování podle § 5 hlavy 7, nebo pokud
bude splněna jedna z podmínek uvedených v § 2 hlavy 7 s výjimkou písm. g)
a k), jsme my nebo námi zmocněná osoba oprávněni vozidlo lokalizovat
a převzít spolu s příslušnou dokumentací, která se k vozidlu vztahuje, a Vy
k tomu musíte poskytnout součinnost. Po odebrání vozidla se zavazujeme
vozidlo zpeněžit a výtěžek započíst na naše pohledávky ze smlouvy za Vámi.

i) na Vaší straně došlo ke vzniku skutečností, které odůvodňují pochybnosti
o dalším plnění Vašich závazků, zejména ke změně vlastnické struktury
(právnické osoby) nebo k výraznému zhoršení Vaší hospodářské situace,
j) dojde k přemístění Vašeho sídla nebo změně Vašeho trvalého bydliště mimo
území ČR,
k) dojde k omezení Vaší svéprávnosti,
l) dojde k Vašemu úmrtí, a ve lhůtě jednoho splátkového období podle
smlouvy, nebude znám Váš právní nástupce a na Vašem úvěrovém účtu
evidujeme dlužnou splátku,

§ 5 V den odebrání vozidla zaniká havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za
újmu způsobenou provozem vozidla, ke kterému jste byl(a) na základě smlouvy
přihlášen(a). Nové pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem
vozidla sjednáme my. Náklady pojištění do dne zpeněžení vozidla však nesete
Vy.
§ 6 Pohledávky za Vámi, které vyplývají ze smlouvy, lze uspokojit z výtěžku
zpeněžení vozidla, ke kterému může dojít:
· ve veřejné dražbě v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 26/2000
Sb., o veřejných dražbách, nebo jiného předpisu, který tento zákon případně
v budoucnosti nahradí,
· prodejem prostřednictvím vybraného prodejce silničních vozidel nebo

m) bude započato exekuční řízení na Váš majetek nebo budou u Vás dány
podmínky pro podání insolvenčního návrhu nebo již byl tento návrh podán,
nám musíte celý čerpaný úvěr spolu s úroky na požádání splatit (tzv.
„zesplatnění úvěru“).
§ 3 Pokud jste podnikatelem, nastává splatnost celého úvěru automaticky, pokud
došlo ke zrušení kupní smlouvy na koupi vozidla mezi Vámi a prodejcem. Dále
v případě, že tato smlouva zanikla nebo nevznikla, přičemž kupní cena vozidla
byla zaplacena prostřednictvím úvěru podle smlouvy, a to ke dni, kdy nám
bude oznámení o této skutečnosti doručeno.

§ 4 Předčasná splatnost úvěru z výše uvedených důvodů nemá vliv na trvání
smlouvy. Smlouva nadále trvá a to až do okamžiku jejího zániku způsobem
§ 7 Souhlasíte, že vozidlo lze prodat jakékoli třetí osobě za obvyklou cenu. Věřitel
stanoveným ve smlouvě, úvěrových podmínkách nebo v právních předpisech.
není vázán nejvyšší nabídkou, není povinen vozidlo ocenit a ani zveřejnit úmysl
V případech uvedených v § 2 a § 3 této hlavy můžeme odstoupit od smlouvy,
prodat vozidlo v tisku. Na výše uvedený výkon zajišťovacího převodu práva
pozastavit čerpání již poskytnutého úvěru nebo sjednaný úvěr neposkytnout.
není potřeba rozsudek příslušného soudu nebo rozhodnutí jiného orgánu, ani
§ 5 V případech zesplatnění úvěru podle § 2 písm. a) až m) a § 3 této hlavy, nám
souhlas Vás nebo jakékoli třetí osoby.
musíte spolu s úvěrem zaplatit i neuhrazené platby za pojištění, sankce
· jakýmkoli jiným vhodným způsobem.
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a poplatky, které jste měl(a) ke dni zesplatnění úvěru zaplatit, a v případech
uvedených ve smlouvě i smluvní pokutu ve výši 10 % z dlužné částky. Máme
také nárok na náhradu všech nákladů spojených s vymáháním a zesplatněním
úvěru (náklady na odebrání vozidla, náklady související se zápisem potřebných
změn ve VTP, náklady na ocenění a prodej, parkování, pojištění odpovědnosti
za újmu způsobenou provozem vozidla apod.). Naše konečná pohledávka
bude vyčíslena ve vyúčtování, které Vám pošleme. Takto vyčíslenou částku
nám ve stanoveném termínu musíte zaplatit.

způsobenou provozem vozidla, můžeme Vám kdykoli během trvání smlouvy
nebo před jejím ukončením, vyúčtovat vzniklý rozdíl a Vy jej musíte zaplatit.

§ 6 Zesplatnění úvěru je vůči Vám účinné ke dni stanovenému v dopise, který Vám
pošleme, jinak ke dni, kdy Vám zesplatnění doručíme. Pro doručování platí
ustanovení § 7 hlavy 11.
§ 7 Zesplatnění úvěru Vás nezbavuje plnění ostatních povinností ze smlouvy
a úvěrových podmínek.

1.2

V případě ukončení platnosti Rámcové smlouvy Vás budeme okamžitě
písemně informovat, nejpozději do dne zániku pojištění. Pokud nebude
možné přepojištění k jinému pojistiteli realizovat, budeme Vás o tom
informovat a relevantním způsobem upravíme výši pravidelné splátky úvěru
ve splátkovém kalendáři. V případě, že nebudete souhlasit s navrhovanými
změnami v pojištění, můžete písemnou žádostí požádat o jeho ukončení.

1.3

Vedle případů uvedených v Rámcové smlouvě, resp. Všeobecných pojistných
podmínkách (dále jen „Všeobecné podmínky“) nebo Zvláštních pojistných
podmínkách (dále jen „Zvláštní podmínky“), pojištění zaniká také v okamžiku
předčasného splacení úvěru a v den zesplatnění úvěru podle § 2 hlavy 7.

1.4

V průběhu trvání smlouvy můžete písemně (nebo jiným způsobem, podle
našich požadavků) požádat o ukončení pojištění. Zánik pojištění v tom
případě nastane k datu nejbližší následující splátky úvěru po našem přijetí
žádosti. Zánik pojištění Vám oznámíme v přijetí návrhu; platby za pojištění
musíte hradit do data jeho zániku. Za realizovanou změnu Vám můžeme
naúčtovat poplatek podle platného Sazebníku. V případě zániku pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla si musíte sjednat
individuální pojištění v souladu s ust. § 3 této hlavy.

1.5

Pravidelné měsíční splátky musíte platit i v případě vzniku jakékoli pojistné
události až do ukončení likvidace pojistné události.

1.6

Pokud odstoupíte od smlouvy nebo dojde k zániku smlouvy v důsledku
odstoupení od kupní smlouvy před poskytnutím úvěru, tak berete na vědomí,
že pojištění (havarijní a/nebo pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
provozem vozidla) nevzniklo. Pokud Vám byl úvěr poskytnut, máme ve výše
uvedených případech nárok na dlužnou úhradu za pojištění, které vzniklo ode
dne podpisu smlouvy do dne odstoupení nebo zániku smlouvy.

§ 8 Dohodli jsme se, že pokud dojde k zesplatnění úvěru podle § 2 této hlavy,
musíte nám ode dne zesplatnění platit z dlužné částky úrok ve výši dohodnuté
pro případ řádného splácení úvěru (dále také „obchodní úrok“).
Tím není dotčeno naše oprávnění nepožadovat od Vás jakoukoli část dlužné
částky, pokud takovou možnost budeme mít v souladu s platnými právními
předpisy a pokud se k tomuto kroku rozhodneme.
§ 9 Pokud je vozidlo havarijně pojištěno prostřednictvím pojistné smlouvy uzavřené
mezi námi a pojišťovnou, smlouva v případě úplného zničení vozidla trvá až do
okamžiku, kdy dostaneme písemné potvrzení o totální škodě na vozidle, které
vystaví pojišťovna likvidující pojistnou událost a až do dne poskytnutí
pojistného plnění na náš účet. V případě krádeže vozidla smlouva trvá až do
okamžiku, kdy obdržíme Usnesení PČR o odložení věci nebo obdobné
rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení o tom, že není možné vést stíhání
proti neznámému pachateli.

Pokud vozidlo není havarijně pojištěno a došlo k jeho zániku v důsledku totální
škody, musíte nám doručit doklad o vyřazení vozidla z registru vozidel. Po § 2 Havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem
splnění všech uvedených podmínek a po uhrazení veškerých závazků ze
vozidla
smlouvy, bude smlouva ukončena ke dni vzniku totální škody. Až do dne 2.1 Berete na vědomí, že během trvání smlouvy nemusí být zohledněny bonusy
ukončení smlouvy nám musíte platit splátky úvěru. V tomto případě můžeme
ani malusy za bezeškodný průběh trvání pojištění před uzavřením smlouvy.
zaplacené splátky použít k uhrazení nesplacené jistiny úvěru a úroku,
Možnost zohlednit bonusy a malusy za bezeškodný průběh trvání pojištění
pojistného, sankcí a poplatků, které nám máte platit.
závisí na Vámi zvolené pojišťovně a pojistném produktu.
§ 10 V případě Vašeho úmrtí uplatníme svoji pohledávku v dědickém řízení. 2.2 Vozidlo je pojištěno na území států uvedených ve Všeobecných podmínkách
Pohledávku tvoří částka odpovídající celé nesplacené jistině úvěru, úroku
dané pojišťovny. V případě, že plánujete vycestovat na území států, v nichž
a platbě za pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.
uzavřené havarijní pojištění není platné, musíte uzavřít separátní pojistnou
Dále pohledávku tvoří částka odpovídající sankcím, poplatkům, smluvním
smlouvu na krytí škod, vzniklých na území takového státu.
pokutám a platbám za havarijní pojištění podle těchto úvěrových podmínek,
2.3 Pojištění zaniká současně se smlouvou, nejpozději však v den splatnosti
které vznikly do data Vašeho úmrtí.
poslední sjednané splátky. To neplatí v případě Vašeho úmrtí, kdy pojištění
§ 11 Zesplatnění úvěru podle § 2 této hlavy nemá vliv na platnost smluvních
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla trvá do skončení
ujednání, které zajišťují Vaše peněžní závazky ze smlouvy. Smluvní ujednání
dědického řízení a uhrazené pojistné jde na vrub dědice. Havarijní pojištění
zůstávají v platnosti a účinnosti až do doby úplného splacení Vašich závazků
zaniká dnem Vašeho úmrtí.
ze smlouvy. Zesplatnění úvěru nebo případné odstoupení od smlouvy se
2.4
Při ukončení pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
netýká nároku na zaplacení smluvních pokut podle smlouvy.
máte povinnost vrátit pojišťovně tzv. zelenou kartu.
§ 12 Předčasnou splátkou (dále jen „mimořádná splátka“) můžete zcela nebo zčásti
§
3
Individuální
pojištění
splatit úvěr před lhůtou splatnosti. Tento úmysl nám musíte před zasláním
mimořádné splátky sdělit; to neplatí v případě vrácení úvěru v tzv. bezúročném 3.1 Pokud neuzavřete ani jedno pojištění z nabídky pojištění odpovědnosti za
období.
újmu způsobenou provozem vozidla, které poskytujeme, musíte si sjednat
toto pojištění individuálně a to od okamžiku převzetí vozidla od prodejce.
V případě úplného splacení Vám zašleme stav nesplacených závazků, které
Sjednání pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a
tvoří mimořádnou splátku s tím, že musí být zaplaceny nejpozději do data,
následné změny pojistitele nám musíte do 10 dnů doložit doručením kopie
které stanovíme. Pokud toto datum není výslovně stanoveno, musíte
nebo skenu pojistné smlouvy a dokladu o úhradě pojistného na naší
předčasnou splátku zaplatit nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy nám bylo
korespondenční nebo emailovou adresu. Pojištění odpovědnosti za újmu
oznámení o záměru zaplatit mimořádnou splátku doručeno. V takovém případě
způsobenou provozem vozidla jste povinen mít sjednáno a příslušné pojistné
platíte úrok a vzniklé náklady pouze do data skutečného splacení úvěru.
hradit po celou dobu trvání této smlouvy. V opačném případě jsme oprávněni
Pokud jste podnikatelem, můžeme Vám vyúčtovat poplatek za celkové
dočasně sjednat toto pojištění vozidla na Vaše náklady, popřípadě Úvěr
předčasné splacení úvěru ve výši 15 % z pravidelné měsíční splátky
zesplatnit, a zahájit výkon zajišťovacího převodu práva k vozidlu
vynásobené počtem zůstávajících nezaplacených splátek, jejichž splatnost byla
3.2
Pokud některou z povinností uvedených v předchozím odstavci nesplníte,
sjednána na dobu po datu předčasného splacení.
můžeme Vám naúčtovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.
Pokud nám svůj úmysl splatit úvěr před lhůtou splatnosti neoznámíte (nebo
Dohodli jsme se, že veškeré případné nároky poškozených, pojistitele nebo
bude mimořádná splátka zaplacena později, než Vám bylo stanoveno,
České kanceláře pojistitelů z titulu nesjednání pojištění odpovědnosti za újmu
případně 1 měsíc od dne, kdy nám doručíte oznámení o tomto záměru), bude
způsobenou provozem vozidla nebo neuhrazeného pojistného za dobu trvání
částka, kterou zaplatíte, použitá k zaplacení splátek úvěru a úroku stanovených
smlouvy nesete Vy.
ve smlouvě.
3.3

§ 13 Smlouva zaniká také v případě, pokud jako spotřebitel odstoupíte od kupní
smlouvy uzavřené mezi Vámi a prodejcem na koupi vozidla, jehož cena byla
hrazena zcela či částečně úvěrem podle smlouvy. O odstoupení od kupní
smlouvy nás musíte informovat. Pokud byla smlouva na koupi vozidla uzavřena
mimo prostory obvyklé k podnikání nebo při použití prostředků komunikace na
dálku a pokud jste vrátil(a) vozidlo prodejci, nemusíte nám poskytnutý úvěr
vrátit dříve, než Vám bude prodejcem vrácena kupní cena.

Za účelem dostatečného zajištění vozidla Vám doporučujeme sjednat si
pojistné krytí na hodnotu celého vozidla včetně příslušenství, s rozsahem
pojištění minimálně na rizika: živel, havárie, odcizení, poškození,
vandalismus, a s územní platností pro geografické území Evropy.

§ 14 Pokud prodejce dobrovolně neuspokojí Vaše soudem nebo prodejcem uznané
právo na vrácení kupní ceny, ručíme Vám za uspokojení tohoto práva my.
§ 15 V případě, že je požadována lustrace podle § 7 hlavy 3 a vozidlo nebude

v dohodnutém místě a termínu k vykonání lustrace k dispozici a lustraci
z tohoto důvodu nebude možno vykonat, dohodli jsme se, že uplynutím 14
dnů ode dne podpisu smlouvy vozidlo není způsobilé stát se předmětem § 4
financování prostřednictvím této smlouvy a smlouva zaniká.
4.1
Hlava 8. Pojištění
§ 1 Obecná ustanovení
1.1

Souhlasíte, že v případě změny v pojištění podle příslušných ustanovení
zákona (např. změně sazeb pojistitele v důsledku legislativních změn) nebo
některé Rámcové pojistné smlouvy (dále jen „Rámcová smlouva“) za trvání
smlouvy, můžeme změnit výši platby za pojištění nebo podmínky pojištění.
O těchto změnách se Vás zavazujeme písemně informovat. Pokud dojde ke
změně výše sazeb havarijního pojištění nebo pojištění odpovědnosti za újmu
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Pokud jste nebyl(a) přihlášen(a) do havarijního pojištění našim
prostřednictvím, doporučujeme Vám ve stanovených případech ve lhůtě 30
dnů od uzavření smlouvy uzavřít individuální havarijní pojištění. V takovém
případě se zavazujete zajistit, abychom byli oprávněni k přijetí pojistného
plnění (vinkulace) v náš prospěch.

Podpisem smlouvy prohlašujete, že v případě existence jakéhokoli splatného
závazku ze smlouvy, souhlasíte s výplatou pojistného plnění naší společnosti
(tzv. vinkulace pojistného plnění).
Pojistná událost a finanční vyrovnání po pojistné události
Každou pojistnou událost na vozidle musíte oznámit nám, pojišťovně
a orgánům Policie ČR (pokud tak stanoví právní předpis) a zajistit všechny
důkazy, nutné k plnění pojišťovny. V případě, že pojistná událost byla
způsobená v zahraničí, musíte její vznik nahlásit místně příslušné policii.
Za oznámení pojistné události považujeme doručení „Potvrzení o registraci
pojistné události“ vydaného příslušnou pojišťovnou, v případě krádeže vozidla
i „Protokolu o trestním oznámení“ vydaného PČR. Při vzniku pojistné události
mimo ČR zajistíte vyšetření pojistné události k tomu příslušným orgánem
(místní policií) a doručíte nám písemnou zprávu o výsledku vyšetřování.

3

4.2
4.3

4.4

Pojištění se vztahuje pouze na vozidlo a příslušenství výslovně uvedené § 5 Můžeme od Vás požadovat zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši.
v Protokolu o převzetí předmětu financování.
Úroková sazba je stanovená v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Více informací na www.cnb.cz.
Pojistné plnění z pojistných událostí na vozidle bude vyplaceno vždy na náš
účet, pokud nebudeme souhlasit s výplatou pojistného plnění (devinkulaci) na § 6 Ukončení smlouvy nemá vliv na platnost smluv a jiných právních jednání, které
Váš účet, resp. účet smluvního servisu nebo autoopravny pojišťovny.
zajišťují závazky ze smlouvy, které nadále zajišťují naše pohledávky vzniklé na
základě anebo v souvislosti se smlouvou anebo vzniklé v důsledku ukončení
Oprava vozidla svépomocí a likvidace pojistné události rozpočtem nákladů
smlouvy.
podle tabulkových cen pojistitele je možná výhradně jen na základě předem
získaného písemného souhlasu z naší strany.

4.5

4.6

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvních pokut
a poplatků podle smlouvy a úvěrových podmínek a dalších souvisejících
Přijaté pojistné plnění z havarijního pojištění použijeme k zaplacení
dokumentů.
nesplacených pohledávek a zůstatek plnění bude poukázán na Váš účet.
Záporný rozdíl mezi finanční škodou a pojistným plněním jde k Vaší tíži.
§ 7 Pro doručování písemností mezi námi a Vámi platí adresa uvedená ve smlouvě
(pokud nemáte uvedenu adresu pro doručování, platí adresa trvalého bydliště).
Případné přehodnocení totální škody na parciální je možné jen s naším
Může to být i jiná adresa, kterou si písemně sdělíme s tím, že jde o adresu pro
souhlasem. V případě nálezu ukradeného vozidla budeme postupovat
doručování (dále jen „adresa“). Písemnosti Vám budeme doručovat poštou
individuálně u každého případu, podle Vašich a našich možností a možností
nebo osobně.
pojistitele.

4.7

Berete na vědomí, že pojišťovna může po každé pojistné události, týkající se
vozidla, vypovědět pojištění ve vztahu k tomuto vozidlu. V takovém případě
musíte uzavřít novou pojistnou smlouvu s jinou pojišťovnou.

4.8

Případná jednání s orgány Policie ČR, dopravním inspektorátem, pojišťovnou
a jinými příslušnými správními orgány, musíte vést Vašim jménem a na Váš
účet. Všechny náklady s tím spojené nesete Vy.

Výpověď nebo odstoupení od smlouvy budou doručeny formou doporučené
zásilky (popř. doporučené zásilky do vlastních rukou). Pokud si zásilku
nevyzvednete do 10 dnů od jejího uložení, považuje se poslední den této lhůty
za den doručení. To platí i v případě, že jste se o uložení zásilky nedozvěděl
(tzv. fikce doručení). Fikce doručení platí, i pokud nám neprodleně písemně
neoznámíte změnu adresy a naše zásilky budou doručovány na Vaši posledně
známou adresu.

4.9

Pokud pojišťovna v případě krádeže nebo úplného zničení vozidla nevyplatí § 8 Pokud jste ve smlouvě uvedl(a) nepravdivé nebo nepřesné údaje a za každé
pojistné plnění z důvodu, které Vy zaviníte, musíte nám vzniklou škodu
jednotlivé porušení ustanovení hlavy 5, § 15 hlavy 6, § 3 a bodu 4.1 hlavy 8
nahradit.
úvěrových podmínek, Vám můžeme naúčtovat smluvní pokutu 5 000 Kč. Za
každé prokázané jednání v rozporu s ustanovením § 3 Hlavy 5 pak smluvní
Hlava 9. Ochrana osobních údajů
pokutu ve výši 50 000 Kč. Nárok na zaplacení našich nákladů, které vznikly
§ 1 Souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,
porušením Vašich povinností, není zaplacením smluvní pokuty dotčen.
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, jste
nám udělil před podpisem smlouvy v samostatném dokumentu, který tvoří § 9 Pohledávky ze smlouvy a z ostatních smluv, které zajišťují naše pohledávky,
můžeme postoupit třetím osobám. V tom případě můžeme na základě dohody
neoddělitelnou součást smlouvy a těchto úvěrových podmínek.
s novým věřitelem vykonávat jejich správu. Souhlasíte, že v takovém případě
Hlava 10. Řešení sporů
můžeme využívat údaje o postoupených pohledávkách pro plnění svých
§ 1 Veškeré majetkové spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s touto
ostatních povinností ze smlouvy a pro účely uvedené v Souhlasu se
smlouvou, budou rozhodovány před věcně a místně příslušným soudem.
zpracováním osobních údajů, včetně oslovování Vás s nabídkou našich dalších
Příslušnost soudu se řídí zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
služeb.
v platném znění.
Aktuální seznam třetích osob, kterým mohou být postoupeny výše uvedené
§ 2 Ve věci mimosoudního řešení sporů ze smlouvy se jako spotřebitel můžete
pohledávky, se nachází na www.homecredit.cz.
obrátit na finančního arbitra, IČO: 72546522, se sídlem Legerova 69, 110 00
Vy nemůžete bez našeho písemného souhlasu jakoukoli svou pohledávku vůči
Praha 1, www.finarbitr.cz.
nám postoupit na třetí osoby nebo takovou pohledávku započítat na závazky,
Hlava 11. Závěrečná ustanovení
které vůči nám máte.
§ 1 Pokud dojde ke změně údajů uvedených ve smlouvě nebo v zajišťovacích § 10 Pokud by došlo k rozporu mezi ustanovením smlouvy a ustanovením
dokumentech, popř. v jiných dokumentech souvisejících se smlouvou, musíte
úvěrových podmínek, mají přednost ustanovení smlouvy.
nám to neprodleně písemně oznámit. Písemně oznámit nám musíte také
§
11
Rozhodné právo je právo české. Smlouva a zajišťovací smlouva se řídí
jakékoliv skutečnosti, které by mohly ohrozit Vaši schopnost plnit závazky ze
platnými právními předpisy České republiky.
smlouvy řádně a včas. Vždy a bez zbytečného odkladu nám musíte písemně
oznámit zejména změnu svého zaměstnavatele nebo zánik pracovního poměru § 12 Písemná jednání, která děláte na základě těchto úvěrových podmínek
a smlouvy, můžete dělat elektronickými prostředky pouze prostřednictvím naší
a dále skutečnost, že jste se stal(a) plátcem DPH resp., že jste přestal(a) být
webové stránky (prostřednictvím formulářů uvedených na webové stránce,
plátcem DPH.
pokud není sjednáno jinak). Takové jednání má platnost písemného právního
§ 2 Roční procentní sazbu nákladů sjednaného úvěru a úrokovou sazbu úvěru
jednání.
můžeme změnit. Podmínkou změny je, že se změní aktuální úroková sazba
pro prodej na pražském trhu českých korunových mezibankovních depozit pro
dvanáctiměsíční období. Uvedenou úrokovou sazbu zveřejňuje Česká národní
banka (dále jen „12M PRIBOR“).
Sazba 12M PRIBOR se však musí změnit o více než 0,5 % p.a. oproti sazbě
12M PRIBOR zveřejněné v den podpisu smlouvy nebo v nejbližší následující § 13
den, kdy byla sazba zveřejněná, pokud nebyla zveřejněná v den podpisu
smlouvy (dále jen „původní 12M PRIBOR“). Za splnění této podmínky můžeme
sazbu změnit o rozdíl mezi aktuální 12M PRIBOR a původní 12M PRIBOR (od
prvního dne kalendářního měsíce, který následuje po dni zveřejnění aktuální
12M PRIBOR).
Tuto sazbu můžeme změnit opakovaně, a to i o míru celkové inflace (vyjádřené
v procentech) za období předcházejícího kalendářního roku. Při výpočtu
inflačního nárůstu bude postupováno podle indexu růstu spotřebitelských cen
(ISC) za předcházející kalendářní rok, který publikuje Český statistický úřad.

Písemná jednání, která činíme na základě těchto úvěrových podmínek
a smlouvy, můžeme činit prostřednictvím jiného technického či mechanického
prostředku. Takový úkon, včetně podpisu smlouvy, má platnost písemného
právního jednání.
Pokud jste spotřebitel, můžete od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího
uzavření, a to bez uvedení důvodu. Odstoupení je třeba uplatnit písemně
s vlastnoručním podpisem a to na adrese našeho sídla uvedené ve smlouvě.
Lhůta pro odstoupení se považuje za dodrženou, pokud nám odstoupení
odešlete nejpozději v poslední den lhůty. Pokud Vám před tím, než obdržíme
Vaše odstoupení od smlouvy, poskytneme úvěr proplacením na účet prodejce,
musíte nám úvěr vrátit i s úrokem do dne splacení jistiny (úrok se vypočítá na
základě úrokové sazby dohodnuté ve smlouvě). K vrácení musí dojít bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení.

Pokud jsme Vám dosud úvěr neposkytli, berete na vědomí, že jste povinen
zaplatit prodejci příslušnou kupní cenu zboží.
§ 3 Tyto úvěrové podmínky můžeme měnit. Změny úvěrových podmínek můžeme
navrhovat především v návaznosti na změny právních předpisů, v zájmu § 14 V případě, že jste spotřebitel, je orgánem dohledu Česká národní banka,
zlepšení kvality poskytovaných služeb a s ohledem na naše obchodní cíle.
v případě, že jste podnikatel, je orgán dohledu Česká obchodní inspekce.
O tom, že navrhujeme změnu úvěrových podmínek, Vás musíme informovat
§
15
Společnost Home Credit a.s. je oprávněna poskytnout při postoupení práva na
písemně (ve výpise či jiným vhodným způsobem), nejméně 60 kalendářních
vrácení poskytnutého úvěru k administrativním a finančním účelům Vaše
dnů před navrhovaným dnem účinnosti změn. S navrhovaným zněním
osobní údaje společnosti AB 4 B.V., reg. č. 34186049.
úvěrových podmínek máte povinnost se seznámit buď v našem sídle nebo na
webových stránkách www.homecredit.cz.
§ 16 Podpisem smlouvy potvrzujete, že jste převzal(a):
· jeden z originálů smlouvy;

Souhlas se změnou úvěrových podmínek vyjádříte provedením transakce
(zejm. úhradou pravidelné měsíční splátky apod.) v době po účinnosti změny.
V případě, že se změnou úvěrových podmínek nesouhlasíte, můžete smlouvu
okamžitě vypovědět (nejpozději však do dne účinnosti změny).

· tyto úvěrové podmínky, které jsou její nedílnou součástí;
· formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, který byl
vyhotovený v souladu s právními předpisy (platí pro spotřebitele).

§ 4 V případě, že se zpozdíte se zaplacením splátky úvěru, naúčtujeme Vám
částky uvedené v čl. 5 smlouvy. Tyto částky jsme oprávněni zcela nebo
částečně neúčtovat.
Upomínat vás můžeme také prostřednictvím telefonického spojení, GSM
technologie, sms zpráv či emailu.
Kterékoliv ustanovení o smluvní pokutě v těchto úvěrových podmínkách nemá
vliv na naše právo vyžadovat po Vás náhradu škody v plné výši vedle smluvní
pokuty (za škodu, která nám vznikne, jsou považovány zejména náklady, které
zaplatíme za vymáhání dlužné pohledávky, soudní poplatky atd. s tím, že jsme
oprávněni stanovit výšku těchto poplatků v sazebníku paušálně).
UP_01_12_2016

4

