Smlouva č. XXXXXXXX
TOMMY STACHI s.r.o.
IČO: 271 48 084
se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99917
doručovací adresa: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
telefonní číslo: 221 460 400, případně též 800 187 187
e-mailová adresa: uverove@tommystachi.cz
fax: 221 460 499
adresa internetových stránek: www.snadnapujcka.cz, www.tommystachi.cz
(dále jen "TOMMY STACHI")
a
r.č.:
adresa pobytu:
korespondenční adresa:
číslo účtu:
telefonní číslo:
e-mailová adresa:
(dále též jen "Klient")
tímto uzavírají smlouvu o zápůjčce podle § 2390 a násl. OZ a dále § 104 a násl. ZoSÚ (dále jen "Smlouva").
1. Součástí této Smlouvy jsou obchodní podmínky pro poskytování spotřebitelského úvěru vydané TOMMY STACHI
(dále jen "Obchodní podmínky"), které jsou k této Smlouvě připojeny a které jsou Klientovi rovněž dostupné
v Klientském centru. Pojmy použité v této Smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají stejný význam jako pojmy
definované v Obchodních podmínkách, nevyplývá-li z kontextu něco jiného.
2. Předmět Smlouvy:
Druh spotřebitelského úvěru: TOMMY STACHI poskytuje Spotřebitelský úvěr ve formě zápůjčky bez účelového
vázání na dobu určitou s pevně stanoveným úrokem a Administrativním poplatkem. Nejedná se o spotřebitelský úvěr
ve formě možnosti přečerpání, o dohodu, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích TOMMY STACHI odkládá
v důsledku prodlení Klienta platba, ani o vázaný spotřebitelský úvěr.
Celková částka Spotřebitelského úvěru bude poskytnuta jednorázově jako zápůjčka (Jistina)
v Kč
50.000,00
Úrok se sjednává jako pevný, nevázaný na žádný index ani referenční úrokovou sazbu,
s měsíčním úrokovacím obdobím ve výši p.a.
65,0%
Klient je povinen hradit měsíční Administrativní poplatek, který je již zahrnut ve sjednané
Splátce a nebude dále měněn, ve výši v Kč
500,00, tj. 18x
RPSN nebude ze strany TOMMY STACHI upravována, pokud zákon, Obchodní podmínky nebo
tato Smlouva nestanovují jinak, a za předpokladu, že jistina bude poskytnuta alespoň jeden
měsíc před termínem splatnosti první Splátky, činí RPSN
121,5%
Celkové náklady Spotřebitelského úvěru (tj. úrok a Administrativní poplatek) činí v Kč
38.518,00
Celkový dluh, tj. celkové náklady Spotřebitelského úvěru a Jistina, které je Klient povinen
zaplatit TOMMY STACHI, činí v Kč (dále jen "Celkový dluh"). Povinnost k úhradě Celkového
dluhu bude rozvržena do měsíčních Splátek.
88.518,00
Počet měsíčních Splátek, jimiž dojde ke splacení Celkového dluhu
18
1
Každá Splátka je splatná k 16. dni v měsíci na účet č. 284518118/0300 vedený u
Československé obchodní banky, a.s., počínaje dnem 16.08.2019 a konče 16.01.2021,
ledaže dojde k (částečnému) předčasnému splacení zápůjčky, přičemž
– výše 1. až 17. Splátky zápůjčky činí v Kč
4.918,00
– výše poslední 18. Splátky zápůjčky činí v Kč
4.912,00
1 ledaže jsou budoucí pohledávky podle této Smlouvy předmětem zástavního práva a Klient je povinen platit na účet
uvedený v článku 29 této Smlouvy.
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Každá Splátka dle splátkového kalendáře, který je přílohou této Smlouvy, se v souladu s definicí Splátky dle
Obchodních podmínek skládá z:
i. jistinné části Splátky – tj. měsíční úhrady na Jistinu ve výši, která odpovídá částce po odečtení úrokové části
Splátky a měsíčního Administrativního poplatku od celkové výše Splátky;
ii. úrokové části Splátky – tj. úhrady sjednaných úroků z Jistiny za období od data splatnosti předchozí Splátky
(respektive v případě první Splátky od účinnosti Smlouvy);
iii. měsíčního Administrativního poplatku.
3. TOMMY STACHI poskytne Klientovi Jistinu bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy vyjma případů
stanovených v článcích 7.8. a/nebo 15.3. Obchodních podmínek. Klient žádá o poskytnutí Jistiny:
i. prostřednictvím poskytovatele platebních služeb připsáním Jistiny na bankovní účet č. ,
ii. v hotovosti při podpisu této Smlouvy – v takovém případě Klient potvrzuje a činí tak nesporným, že mu při podpisu
této Smlouvy byla ze strany TOMMY STACHI poskytnuta Jistina v plné výši.
4. Doba trvání Spotřebitelského úvěru činí 18 měsíců, ledaže dojde k předčasnému splacení Spotřebitelského úvěru
postupem podle článků 18. až 22. této Smlouvy, resp. článku 12. Obchodních podmínek, a/nebo k prodloužení trvání
závazku ze Smlouvy v důsledku prodlení Klienta se splácením Spotřebitelského úvěru.
5. Klient tímto prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy obdržel Předsmluvní informace, a to v dostatečném
předstihu před jejím uzavřením, že se s jejich obsahem seznámil a jejich obsahu po vysvětlení ze strany TOMMY
STACHI v plném rozsahu porozuměl. Klient tímto prohlašuje, že výslovně žádá o poskytnutí Jistiny před uplynutím
lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

6. Klient tímto dále prohlašuje, že byl ze strany TOMMY STACHI seznámen se Sazebníkem, zápůjční úrokovou
sazbou, celkovými náklady Spotřebitelského úvěru, jakož i s výší roční procentní sazby nákladů
Spotřebitelského úvěru poskytnutého ze strany TOMMY STACHI na základě této Smlouvy.
7. Klient je oprávněn obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě Tabulky umoření dle přílohy č. 5 ZoSÚ.

8. Ve smyslu § 1932 odst. 2 OZ platí, že pokud Klient určí, že plní nejprve na jistinné části dlužných Splátek (tzn.
na rozdíl od postupu podle čl. 11.4.1 Obchodních podmínek se mají dle pokynu Klienta hradit přednostně
jistinné části i jiné než nejstarší Splátky), úročí se (kromě zbývající části dlužné Jistiny, tj. jistinné části dlužné
Splátky/dlužných Splátek) úrokem rovněž vyúčtované náhrady účelně vynaložených nákladů a splatné úroky,
tj. jak úrok, tak úrok z prodlení. Smluvní strany se dohodly, že tento postup platí pouze tehdy, pokud je Klient
v prodlení s více než jednou dlužnou Splátkou.
9. Klient a TOMMY STACHI se dohodli, že v případě, že se Klient ocitne v prodlení se splácením jakékoliv Splátky nebo
její části, je TOMMY STACHI oprávněna účtovat Klientovi smluvní pokutu dle Sazebníku.
10. TOMMY STACHI je dále oprávněna vyúčtovat Klientovi náhradu účelně vynaložených nákladů, které TOMMY
STACHI vzniknou v důsledku prodlení Klienta a které zahrnují zejména náklady na odeslání upomínek, náklady
spojené s elektronickou komunikací prostřednictvím zpráv SMS/MMS a emailových zpráv, personální náklady
v souvislosti s upomenutím a jednáním s Klientem telefonicky či osobně, hotové výdaje na telefonní komunikaci či
případnou osobní komunikaci (včetně nákladů na dopravu), náklady na posouzení dalšího postupu při vymáhání
dlužné částky a obdobné náklady, které jsou opodstatněné, přiměřené a účelně vynaložené vzhledem k okolnostem
prodlení Klienta. Výše sjednaných náhrad účelně vynaložených nákladů souvisejících s prodlením Klienta je
uvedena v Sazebníku. Náhrada účelně vynaložených nákladů je splatná na základě vyúčtování, které TOMMY
STACHI písemně zašle Klientovi, a to do 3. dne po dni doručení vyúčtování.
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11. V případě, že Klient včas nesplní povinnost uhradit Splátku v termínu splatnosti dle Splátkového kalendáře
a/nebo Smlouvy, a to ani v dále uvedené lhůtě 30 dnů, je TOMMY STACHI oprávněna celou zbývající,
doposud neuhrazenou Jistinu poskytnutou na základě Smlouvy zesplatnit; tím není dotčeno oprávnění
TOMMY STACHI zesplatnit Spotřebitelský úvěr dle článku 15.3. Obchodních podmínek. Před zesplatněním
Jistiny TOMMY STACHI upomene Klienta prostřednictvím písemné upomínky dle článku 13.6. Obchodních
podmínek k úhradě dlužné Splátky a/nebo Splátek, vyzve jej k úhradě ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení
předmětné písemné upomínky a poučí jej, že pokud dlužná Splátka a/nebo Splátky nebudou v této lhůtě
zcela uhrazeny, přistoupí TOMMY STACHI k zesplatnění celé Jistiny. Pokud dlužná Splátka a/nebo Splátky
nebudou plně uhrazeny ve lhůtě dle předchozí věty, zašle TOMMY STACHI Klientovi informaci o zesplatnění,
a to písemně na adresu bydliště Klienta uvedenou v Klientském centru. Ode dne doručení informace o
zesplatnění, není-li v informaci o zesplatnění uvedeno datum pozdější, tak Klient ztrácí výhodu splátek a celá
Jistina se stává splatnou. Neuhradí-li neprodleně Klient TOMMY STACHI veškeré nároky vyplývající ze
Smlouvy (tj. zejména Jistinu, splatné úroky, splatný Administrativní poplatek, úroky z prodlení, úroky z úroků,
vyúčtované náhrady účelně vynaložených nákladů a/nebo smluvní pokuty), je TOMMY STACHI oprávněna
poté, co nastanou účinky zesplatnění, uplatnit vůči Klientovi smluvní pokutu ve výši dle Sazebníku. Smluvní
pokuta podle předchozí věty je splatná kalendářní den následující po dni doručení písemné výzvy k úhradě
ze strany TOMMY STACHI, v níž bude smluvní pokuta vyčíslena.
12. V případě porušení kterékoli povinnosti Klienta stanovené v článku 14.1. Obchodních podmínek, je TOMMY STACHI
oprávněna uplatnit vůči Klientovi smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení, a to ve výši dle Sazebníku.
13. Smluvní pokuta podle článku 9. a/nebo 11. této Smlouvy může činit maximálně (nebude vyšší než) 50% Jistiny.
14. Je-li Klient v prodlení s plněním kterékoli Splátky, resp. částky po zesplatnění podle článku 11. této Smlouvy, je
TOMMY STACHI oprávněn účtovat z dlužné Splátky, případně i z jiných splatných pohledávek TOMMY STACHI
vzniklých z této Smlouvy, zákonný úrok z prodlení, který aktuálně odpovídá ročně výši repo sazby stanovené
Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů,
a stanoví se dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických
osob. Zákonný úrok z prodlení činí k datu uzavření Smlouvy 9,75 % pa.a..
15. Náklady na služby notáře či jiné obdobné náklady nevznikají.
16. Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této Smlouvy, a
to dle § 118 ZoSÚ. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Klient o svém odstoupení TOMMY
STACHI informovat na kontaktních údajích uvedených v záhlaví této Smlouvy formou jednostranného právního
jednání učiněného písemně. Odstoupení od Smlouvy musí být TOMMY STACHI odesláno písemně nebo na jiném
trvalém nosiči dat (například prostřednictvím elektronicky podepsaného pdf zaslaného prostřednictvím Klientského
centra) nejpozději poslední den lhůty. Došlo-li k odstoupení, je Klient povinen TOMMY STACHI bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit Jistinu. V tomto případě je Klient povinen
zaplatit TOMMY STACHI úrok ve výši, na kterou by TOMMY STACHI vznikl nárok, pokud by k odstoupení od
Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byla Jistina poskytnuta, do dne, kdy je Jistina splacena. V případě
odstoupení Klienta nemá TOMMY STACHI právo požadovat po Klientovi žádné další plnění, s výjimkou náhrady
nevratných poplatků zaplacených TOMMY STACHI orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným
výkonem veřejné správy.
17. V případě odstoupení podle článku 16. této Smlouvy je Klient povinen zaplatit TOMMY STACHI úrok ve výši Kč
89,05 denně, na který by vznikl TOMMY STACHI nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období
ode dne, kdy byla Jistina čerpána, do dne, kdy je Jistina splacena.

Stránka 3/5

v. 1.23

18. Klient je oprávněn splatit Spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti. V takovém případě má
právo na poměrné snížení celkových nákladů poskytnutého Spotřebitelského úvěru. V případě úplného předčasného
splacení Klient uhradí TOMMY STACHI částku rovnající se součtu:
a) nesplacené Jistiny;
b) úroku ve výši ke dni předčasného splacení Spotřebitelského úvěru;
c) Administrativního poplatku vzniklého do dne předčasného splacení Spotřebitelského úvěru;
d) úroku z úroků a vyúčtovaných účelně vynaložených nákladů, určil-li Klient dle článku 11.5. Obchodních podmínek
a článku 8. této Smlouvy, že plní nejdříve na Jistinu;
e) a případně (byl-li Klient v době trvání Spotřebitelského úvěru v prodlení s některou ze Splátek) také plateb dle
článku 13. Obchodních podmínek:
i. účelně vynaložené náklady vzniklé TOMMY STACHI v důsledku prodlení Klienta,
ii. smluvní pokutu a
iii. zákonný úrok z prodlení.
19. Uplatnění práva na předčasné splacení Spotřebitelského úvěru je Klient povinen TOMMY STACHI písemně oznámit,
a to nejpozději do 3 dnů ode dne úhrady předčasné splátky.
20. Uhrazením částek dle článků 18.a) až 18.c) této Smlouvy bude Spotřebitelský úvěr zcela splacen, tím však není
dotčen případný nárok TOMMY STACHI na sankční plnění dle článku 18.d), 18.e) a/nebo 12. této Smlouvy. TOMMY
STACHI se vzdává nároku na náhradu nákladů, na jejichž úhradu má právo v případě předčasného splacení ve
smyslu ustanovení § 117 odst. 2 ZoSÚ.
21. Dojde-li pouze k částečnému předčasnému splacení Spotřebitelského úvěru, započte se Klientem uhrazená částka
v pořadí dle článku 18.e), poté dle článku 18.d) a následně článků 18.a) až 18.c) této Smlouvy, neprovede-li Klient
jinou volbu. Klient je povinen, není-li dohodnuto něco jiného, Spotřebitelský úvěr dále splácet bez přerušení a doba
splatnosti jednotlivých Splátek zůstane nezměněna. Pro stanovení nové výše Splátek je Klient v oznámení podle
článku 19. této Smlouvy povinen též sdělit, jestli žádá o poměrné snížení jednotlivých Splátek nebo o zkrácení
splátkového kalendáře, případně za současného snížení poslední Splátky. Nesdělí-li Klient TOMMY STACHI svoji
volbu nejpozději do dne připsání částky odpovídající částečnému předčasnému splacení, platí, že zvolil zkrácení
splátkového kalendáře, případně za současného snížení poslední Splátky. TOMMY STACHI následně zašle Klientovi
nový splátkový kalendář zohledňující snížení Jistiny po částečném předčasném splacení.
22. Smluvní strany se dohodly, že se částečným předčasným splacením s důsledky podle ustanovení článků 18. až 21.
této Smlouvy dochází také k odpovídající změně této Smlouvy a TOMMY STACHI o této změně Klienta pouze
vyrozumí zasláním nového splátkového kalendáře, který se stane součástí Smlouvy.
23. Smlouva může být ukončena:
a) splněním, včetně předčasného splacení,
b) odstoupením od Smlouvy ze strany Klienta způsobem dle článku 16. této Smlouvy,
c) odstoupením od Smlouvy ze strany TOMMY STACHI podle ustanovení § 2394 OZ,
d) odstoupením od Smlouvy ze strany TOMMY STACHI podle článku 15.3. Obchodních podmínek,
e) dohodou Smluvních stran,
f) případně též jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.
V případě ukončení Smlouvy odstoupením ze strany Klienta se strany vypořádají způsobem dle článku 16. této
Smlouvy. V případě ukončení Smlouvy odstoupením ze strany TOMMY STACHI, nedojde-li k zesplatnění podle
článku 11. této Smlouvy a/nebo článku 15.3. Obchodních podmínek, v nichž jsou pro tento případ upraveny i
související nároky TOMMY STACHI, je Klient povinen uhradit celou neuhrazenou Jistinu, úrok z dlužné Jistiny (tj.
úrokové části Splátek, případně úrok z Jistiny nad rámec úrokové části Splátek, dojde-li k porušení splátkového
kalendáře), Administrativní poplatek do dne odstoupení, případně též smluvní pokutu, zákonný úrok z prodlení a
vyúčtované účelně vynaložené náhrady nákladů, vznikne-li na ně v důsledku prodlení Klienta TOMMY STACHI nárok.
V případě ukončení Smlouvy odstoupením ze strany TOMMY STACHI Smlouva zaniká s účinností k datu doručení
oznámení o odstoupení Klientovi, není-li v něm uvedeno datum pozdější.

24. Klient a TOMMY STACHI se ve smyslu § 630 OZ dohodli, že práva ze Smlouvy a/nebo Obchodních
podmínek či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 5 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
25. Ustanovení této Smlouvy se použijí přednostně před ustanoveními Obchodních podmínek v téže věci.
26. Klient bere na vědomí, že spory vzniklé při plnění této Smlouvy je oprávněn řešit finanční arbitr (jak je tento
specifikován zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění). Návrh na zahájení řízení může být
podán prostřednictvím internetové adresy: http://www.finarbitr.cz/cs/.
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27. Orgánem dohledu nad činností TOMMY STACHI v oblasti poskytování spotřebitelského úvěru je Česká národní
banka. TOMMY STACHI dobrovolně dodržuje Etický kodex finančního trhu České leasingové a finanční asociace,
ačkoliv není členem této asociace. Výše zmíněný kodex chování je v elektronické podobě k dispozici na následující
internetové adrese: http://www.clfa.cz/index.php?textID=11.
28. TOMMY STACHI nebude po Klientovi při sjednávání Smlouvy požadovat žádné zajištění, pojištění či jakoukoli platbu
před poskytnutím Spotřebitelského úvěru. Veškeré platby Klienta budou započítány na uspokojení nároků TOMMY
STACHI vyplývajících z této Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek (nebude tak ve smyslu § 106 odst. 1 písm. u)
ZoSÚ, docházet ke vzniku kapitálu, vytvořeného platbami Klienta namísto splácení Spotřebitelského úvěru).
29. Klient tímto bere na vědomí, že budoucí pohledávky TOMMY STACHI vznikající z této Smlouvy mohou být TOMMY
STACHI zastaveny za účelem zajištění jeho dluhu. Dojde-li ke vzniku zástavního práva, je Klient nadále povinen
platit veškeré platby vyplývající ze Smlouvy na účet uvedený v této Smlouvě, ledaže mu TOMMY STACHI nebo
zástavní věřitel sdělí jiný účet, a to oznámením podle § 1335 odst. 2 OZ ohledně vzniku zástavního práva
k budoucím pohledávkám TOMMY STACHI nebo prokázáním vzniku zástavního práva Zástavním věřitelem. TOMMY
STACHI a Klient se dohodli, že veškeré budoucí pohledávky TOMMY STACHI z této Smlouvy mají být plněny
Klientem přímo zástavnímu věřiteli, a to bez ohledu na to, zda je zajištěný dluh TOMMY STACHI splatný nebo
nesplatný.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Sazebník
Příloha č. 2 - Splátkový kalendář
Příloha č. 3 - Obchodní podmínky pro poskytování spotřebitelského úvěru

Za TOMMY STACHI:

..............................
Praha 11.07.2019

Podpis Klienta:

..............................

Místo a datum:
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Splátkový kalendář Smlouvy o zápůjčce č. XXXXXXXX
Banka
Číslo účtu
Variabilní symbol
Číslo

Československá obchodní banka, a. s.
284518118/0300
XXXXXXXX

Datum

Splátka Jistinná část Úroková část Admin. poplatek Částka předčasného splacení
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč*
1
16.08.2019
4.918,00
1.710,00
2.708,00
500,00
53.208,00
2
16.09.2019
4.918,00
1.802,00
2.616,00
500,00
51.406,00
3
16.10.2019
4.918,00
1.900,00
2.518,00
500,00
49.506,00
4
16.11.2019
4.918,00
2.003,00
2.415,00
500,00
47.503,00
5
16.12.2019
4.918,00
2.111,00
2.307,00
500,00
45.392,00
6
16.01.2020
4.918,00
2.225,00
2.193,00
500,00
43.167,00
7
16.02.2020
4.918,00
2.346,00
2.072,00
500,00
40.821,00
8
16.03.2020
4.918,00
2.473,00
1.945,00
500,00
38.348,00
9
16.04.2020
4.918,00
2.607,00
1.811,00
500,00
35.741,00
10
16.05.2020
4.918,00
2.748,00
1.670,00
500,00
32.993,00
11
16.06.2020
4.918,00
2.897,00
1.521,00
500,00
30.096,00
12
16.07.2020
4.918,00
3.054,00
1.364,00
500,00
27.042,00
13
16.08.2020
4.918,00
3.219,00
1.199,00
500,00
23.823,00
14
16.09.2020
4.918,00
3.394,00
1.024,00
500,00
20.429,00
15
16.10.2020
4.918,00
3.578,00
840,00
500,00
16.851,00
16
16.11.2020
4.918,00
3.771,00
647,00
500,00
13.080,00
17
16.12.2020
4.918,00
3.976,00
442,00
500,00
9.104,00
18
16.01.2021
4.912,00
4.186,00
226,00
500,00
4.912,00
Souhrnně
88.518,00
50.000,00
29.518,00
9.000,00
* Výše uvedená částka je vypočtena pro případ úplného předčasného splacení k termínu dané splátky a
předpokládá, že žádná Splátka není dlužná. V uvedené částce nejsou zahrnuty sankce za porušení smluvních
podmínek. Pokud Klient požaduje předčasné splacení v jiném termínu nebo již dluží Splátku (její část),
doporučujeme požádat o poskytnutí výpisu z účtu v podobě tabulky umoření. Částku doporučujeme zaslat
nejpozději 5 dnů před datem ve splátkovém kalendáři.

Za TOMMY STACHI:

..............................

Podpis Klienta:

..............................

Praha 11.07.2019
Místo a datum:

Pojmy použité v tomto Kalendáři, které začínají velkým písmenem, mají stejný význam jako pojmy definované
v Obchodních podmínkách a/nebo Smlouvě.
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SAZEBNÍK ÚROKŮ, POPLATKŮ A SMLUVNÍCH POKUT
SPOLEČNOSTI TOMMY STACHI s.r.o.
I. POPLATKY A ÚROK SPOJENÝ S POSKYTNUTÍM SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
I.1. Administrativní poplatek
Měsíční poplatek za správu Spotřebitelského úvěru (v Kč), tj. za možnost distančního
přístupu ke klientskému účtu v Klientském centru, za klientský servis, za provozování
Klientského centra, vydání potvrzení (například kvitance), korespondenci s klientem, služby
Kč 500,00
infolinky, možnost online komunikace Klienta s TOMMY STACHI, administrace Splátek
Spotřebitelského úvěru, sledování a nahlížení do databází dlužníků, včetně insolvenčního a
exekučního rejstříku
I.2. Úrok za poskytnutí Spotřebitelského úvěru
Výše v %
Úrokovací období
Typ úrokové sazby
65,0 % p.a.
měsíční
Pevná výpůjční úroková sazba
II. SANKCE V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK, RESP. SMLOUVY
II.1. Smluvní pokuta
Souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut podle bodu II.1.A., II.1.B. a II.1.C nepřesáhne součin čísla 0,5 a
celkové výše Spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200.000 Kč.
Porušení
Výše
Základ pro
Vznik nároku
povinnosti
výpočet
II.1.A. podle článku
0,5% denně z aktuální výše dlužné
z aktuální výše za každý den, který následuje po
13.3. Obchodních
Splátky počítaná až do okamžiku, kdy dlužné Splátky (tj. dni, kdy se Klient ocitl v prodlení
podmínek/článku
takto vypočtená výše smluvní pokuty jak z její jistinné, se splacením Splátky nebo její
9. Smlouvy
dosáhne Kč 500,00 za prodlení
tak úrokové části části
s každou jednotlivou Splátkou,
a
nejvýše však Kč 3.000,00 v každém Administrativního
kalendářním roce, v němž došlo
poplatku)
k prodlení je-li Klient v prodlení s více
než 1 Splátkou.
II.1.B. podle článku
0,1 % denně
z aktuální výše nesplnění povinnosti uhradit dluh
13.7. Obchodních
celkové částky, po zesplatnění za každý den,
podmínek/článku
ohledně níž je
který následuje po dni, v němž
11. Smlouvy
Klient v prodlení došlo k zesplatnění
Spotřebitelského úvěru
II.1.C. podle článku
Kč 50,00 za každé jednotlivé
Nesplnění, resp. porušení
15.1. Obchodních
porušení
povinností uvedených v článku
podmínek ve spojení
14.1. Obchodních podmínek
s článkem
14.1. Obchodních
podmínek/článku
12. Smlouvy
II.2. Náhrada účelně vynaložených nákladů v případě prodlení Klienta
Doba trvání prodlení
Klíčové milníky ovlivňující výši nákladů
Výše v Kč
II.2.A. 1. měsíc
Komunikace s Klientem – vhodné řešení za účelem
Kč 350,00
minimalizace negativních dopadů prodlení pro Klienta
II.2.B. 2. měsíc
Komunikace s Klientem – k možnostem umoření sankcí Kč 750,00
vzniklých v důsledku prodlení Klienta
II.2.C. 3. měsíc
Předání inkasní agentuře
Kč 450,00
II.2.D. 4. měsíc
Místní šetření k ověření poskytnutých informací
Kč 1.000,00
II.2.E. 5. měsíc
Předsoudní prověřování majetku
Kč 1.000,00
II.2.F. 6. měsíc
Předání advokátní kanceláři k dalšímu vymáhání
Kč 450,00
Za TOMMY STACHI:

..............................
Praha 11.07.2019

Podpis Klienta:

..............................

Místo a datum:

Pojmy použité v tomto Sazebníku, které začínají velkým písmenem, mají stejný význam jako pojmy definované
v Obchodních podmínkách a/nebo Smlouvě.
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