SMLOUVA
O HOTOVOSTNÍM ÚVĚRU

1. SMLUVNÍ STRANY
Poskytovatel služby Zonky, společnost Benxy s.r.o.
se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 03570967
korespondenční adresa: Na Okraji 335/42, Veleslavín, 162 00 Praha 6
Bankovní spojení: 2020010045/6000
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233960
zastoupená Pavlem Novákem a Jiřím Humhalem, jednateli (dále jen „Zonky“ a/nebo „my“)
Jméno, příjmení:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Korespondenční adresa:
Vaše bankovní spojení:
(dále jen „Vy“)

2. JAKÝ ÚVĚR SI BERETE
Druh úvěru: Bezúčelový úvěr
Celková výše úvěru: *
Cena za naši službu: **
Roční úroková sazba:
RPSN: ***
Celková částka, kterou zaplatíte:
Konečná splatnost úvěru (datum poslední splátky):
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*

Úvěr Vám poskytneme hned po podpisu smlouvy a provedení kontrol před načerpáním. Investoři budou do
Vašeho úvěru na Tržišti investovat až následně.

**

Cena za naše služby je poplatek za poskytnutí úvěru. Jednorázový poplatek za poskytnutí úvěru bude
rozložen do prvních splátek úvěru tak, že částka splátky bude použita zčásti na úhradu jistiny a zčásti na
úhradu poplatku, a to do doby než bude poplatek zcela uhrazen.

***

Výpočet zahrnuje všechny náklady, které jsou s poskytnutím úvěru spojeny. Pro výpočet RPSN je důležité
datum, kdy dojde k poskytnutí úvěru. Jelikož toto datum ještě neznáme, bylo RPSN spočítáno s údaji
platnými k datu uzavření této smlouvy, tj. má se za to, že Vám byl úvěr poskytnut v den uzavření smlouvy. Až
budeme znát datum skutečného poskytnutí úvěru, RPSN a splátkový kalendář přepočítáme. Souhlasíte s tím,
že přesnou výši RPSN Vám oznámíme po poskytnutí úvěru prostřednictvím portálu Zonky.cz.

3. JAK BUDETE ÚVĚR SPLÁCET
Měsíční splátka:
(Výjimkou je poslední splátka, jejíž výše je závislá na přesném datu poskytnutí úvěru. Její výši Vám dáme vědět po
poskytnutí úvěru prostřednictvím portálu Zonky.cz)
První splátku je potřeba poslat na účet Zonky k datu její splatnosti, tj. [DDMMYYYY] Všechny další splátky jsou splatné vždy k
[DD]. dni v měsíci. Počet splátek: ….
Měsíční splátky budete hradit bankovním převodem. Posílat je budete na účet č.: 2020010045/6000. Změníme-li číslo účtu,
dáme Vám to vědět pomocí e-mailu a doporučeného dopisu.
Jako variabilní symbol uvádějte číslo své smlouvy:
Variabilním symbolem označte každou platbu. Bez něj nedokážeme určit, že peníze přišly od Vás, a máme právo jednat, jako
byste splátku neposlal/a.
Jednou ročně (tj. jednou za 12 po sobě jdoucích měsíců) si můžete bezplatně změnit datum splatnosti Vaší měsíční splátky, a
to za splnění podmínek, které jsou uvedeny v čl. 4.5. Úvěrových podmínekh.

4. S ČÍM SOUHLASÍTE, KDYŽ TUTO SMLOUVU PODEPÍŠETE
Podpisem smlouvy potvrzujete a souhlasíte:
že jste se seznámil/a s podmínkami, za kterých Vám úvěr poskytujeme, a že jim rozumíte.
že jste před uzavřením smlouvy převzal/a Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, který byl
vyhotovený v souladu s právními předpisy, a že jsme Vám ho náležitým způsobem vysvětlili.
že disponujete dostatečnými finančními zdroji, abyste mohl/a uhradit své finanční závazky, včetně závazků, které
vyplývají z této úvěrové smlouvy.
že písemné úkony včetně podpisu této úvěrové smlouvy můžeme uskutečnit prostřednictvím technického a
mechanického prostředku, například zadáním ověřující SMS na našich zabezpečených webových stránkách Zonky.cz.
že komunikace mezi námi bude probíhat zejména prostřednictvím portálu Zonky.cz nebo emailem, pokud není výslovně
stanoveno jinak.
že dle zákona o evidenci obyvatel udělujete souhlas s využitím Vašeho rodného čísla pro interní identifikační, evidenční
a administrativní potřeby, komunikaci s Vámi a pro řízení rizik, zejména zjištění a zpracování informací významných
pro posouzení žádosti a v době trvání smlouvy.
že jste byl/a poučen/a o svých právech na ochranu osobních údajů, seznámil/a jste se s dokumentem Ochrana soukromí
a neodmítáte použití Vašich kontaktních údajů v rámci našeho oprávněného zájmu na obchodní komunikaci s Vámi
v zákonem povoleném rozsahu.
že jste o svém záměru uzavřít úvěrovou smlouvu informoval/a svého manžela/svou manželku (pokud ho nebo ji máte) a
že s ním souhlasil/a.
že není možné tuto smlouvu přijmout s jakýmikoli změnami. Smlouvu nemůžete měnit ani v případě, že by změny
podstatně neovlivnily podmínky úvěru.
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že pokud uvádíte jako zdroj příjmů zaměstnání, nejste ve zkušební době, zaměstnavatel s Vámi nejedná o ukončení
pracovního poměru a pracovní poměr nekončí jiným způsobem
že proti Vám není vedeno exekuční nebo insolvenční řízení.
že v případě refinancování jiného úvěru/kreditní karty/kontokorentu/leasingové smlouvy prostřednictvím úvěru Zonky
nám do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy zašlete na email doklady@zonky.cz od poskytovatele úvěru/kreditní
karty/kontokorentu/leasingové smlouvy o splacení nebo ukončení tohoto úvěru/kreditní karty/kontokorentu/leasingové
smlouvy.

Podpisem smlouvy nás výslovně žádáte o plnění z úvěrové smlouvy a jeho zahájení ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení
od úvěrové smlouvy.

5. CO SE STANE, KDYŽ NEBUDETE V POŘÁDKU SPLÁCET
Pokud se opozdíte s platbou splátky nebo jiné platby podle smlouvy o hotovostním úvěru, jsme oprávněni Vám naúčtovat:
náklady, které účelně vynaložíme na vymáhání Vašeho dluhu (např. na upomínku nebo advokátní kancelář). Za druhou a
každou další upomínku účtujeme cenu uvedenou v úvěrových podmínkách a Sazebníku klienta a
smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každou jednotlivou opožděnou splátku či platbu. V případě, že je dlužná částka
nižší než 500 Kč, můžeme účtovat smluvní pokutu ve výši dlužné částky.
Nezaplatíte-li 2 měsíční splátky po sobě nebo 1 splátku déle než 3 měsíce, budeme nuceni po Vás chtít, abyste vrátil/a celou
dosud nesplacenou jistinu včetně dlužného úroku a případných jiných plateb (např. smluvních pokut), který jste již měl/a
zaplatit. Jedná se o tzv. zesplatnění. Po zesplatnění úvěru jsme oprávněni Vám dále účtovat:
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3% z nesplacené jistiny, úroků a pojistného, maximálně však ve výši 0,1 % denně z
částky, ohledně níž jste v prodlení, a do výše 200.000,- Kč,
roční úrokovou sazbu, na které jsme se domluvili v této smlouvě a
úrok z prodlení ve výši dle platného nařízení vlády. Více informací na www.cnb.cz.
Jsme oprávněni jakoukoli sankci neúčtovat nebo neúčtovat v plné výši. Sankce účtujeme zejména v případě, že nás o
zpoždění platby neinformujete. Důvodem pro jejich nenaúčtování pak může být zejména situace, kdy odešlete alespoň část
platby, jsme s Vámi v kontaktu a ke zpoždění došlo z objektivních, doložitelných důvodů.

6. SEZNAMUJEME VÁS ZVLÁŠTĚ S TĚMITO USTANOVENÍMI ÚVĚROVÝCH
PODMÍNEK
Nedílnou součástí této smlouvy jsou Úvěrové podmínky Zonky , se kterými jste se seznámil/a před podpisem této smlouvy.
Vybíráme a stručně popisujeme (plné znění najdete v podmínkách) několik důležitých bodů:
Úvěr Vám poskytneme převodem na bankovní účet, který jste za tímto účelem ve smlouvě uvedl/a nebo v případě
refinancování jiného úvěru Zonky na účet uvedený ve smlouvě o hotovostním úvěru, na základě které byl uvedený úvěr u
Zonky poskytnut. Okamžikem poskytnutí úvěru je den, kdy odešleme finanční částku dle smlouvy na bankovní účet
podle předchozí věty. Pokud je celková částka úvěru čerpaná na více účtů, za okamžik čerpání (poskytnutí) úvěru se
považuje až den, kdy odešleme poslední část celkové částky úvěru dle smlouvy.
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Smlouvu uzavíráte on-line na portále Zonky.cz, a to se Zonky., která uvedený portál provozuje. Smlouva se stává platnou
v okamžiku, kdy ji podepíšete prostřednictvím verifikační SMS.
Kdykoli můžete zaplatit více, než je předepsaná splátka. Částku, o kterou přesáhnete dohodnutou splátku, budeme
automaticky považovat za mimořádnou splátku. Použijeme ji k uhrazení nesplacené jistiny a neuhrazené části poplatku
za poskytnutí úvěru (není-li již zcela uhrazen) a vypočítáme nový splátkový kalendář. Úvěr můžete splatit celý, nebo z
části. U nás je to zdarma.
Pokud nám pošlete částku, která nebude stačit na uhrazení všech Vašich závazků, budeme postupovat podle data jejich
splatnosti. Nejprve z ní uhradíme nejstarší dlužné částky. Když jich bude několik mít stejné datum splatnosti, uhradíme
je v tomto pořadí: 1. poplatek za poskytnutí úvěru (do doby než bude zcela uhrazen) 2. jistina, 3. úrok, 4. další
příslušenství včetně sankcí.
Od smlouvy můžete odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření, a to bez uvedení důvodu. Písemné odstoupení od smlouvy
nám musíte zaslat dopisem na korespondenční adresu nebo adresu našeho sídla uvedenou ve smlouvě nebo na email
info@zonky.cz, a to nejpozději v poslední den lhůty. Pokud Vám před tím, než obdržíme Vaše odstoupení od smlouvy,
poskytneme úvěr, 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.
Smlouvu můžete ukončit odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v předešlém bodě nebo doplacením úvěru.
V několika výjimečných případech můžeme Váš úvěr zesplatnit. To znamená, že po Vás budeme chtít okamžitě vrátit
půjčené peníze a budeme chtít, abyste zaplatil/a také úroky a platby za opožděné úhrady. Když nám peníze nevrátíte,
budeme je po Vás vymáhat za pomoci soudu.
Můžeme to udělat, když:
zjistíme, že jste nám o sobě neříkal/a pravdu
na Váš majetek bude zahájené insolvenční, exekuční nebo jiné řízení (včetně dědického)
porušíte smlouvu, kterou jsme spolu uzavřeli
nám 2 měsíce za sebou nepošlete splátku nebo nám budete 1 splátku dlužit déle než 3 měsíce
Kdykoliv v průběhu trvání smlouvy si můžete vyžádat výpis z účtu v podobě tabulky umoření.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smluvní vztahy, které nejsou přímo upraveny v této smlouvě, se řídí příslušnými právními předpisy platnými na území ČR,
zejména Občanským zákoníkem.
Při řešení sporů vyplývajících z úvěrové smlouvy se můžete obrátit na finančního arbitra se sídlem Legerova 69, 110 00 Praha
1, IČO: 72546522, www.finarbitr.cz.
Příslušným orgánem dohledu je Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČO: 48136450, která má také
právo řešit Vaše stížnosti, pokud budete mít pocit, že neplníme své povinnosti nebo společně vzniklý problém nevyřešíme.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Stane-li se některé z ustanovení této
smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, ostatních částí smlouvy se to nedotýká. Vy i my se zavazujeme, že do
5 pracovních dnů takové neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahradíme ustanovením platným,
vymahatelným a účinným se stejným nebo podobným právním smyslem, nebo uzavřeme novou smlouvu.
Smlouvu lze měnit nebo zrušit jen formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
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Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s jejím obsahem.
Datum:
Benxy s.r.o., poskytovatel služby Zonky

Datum:

Náš podpis smlouvy:

Vás podpis smlouvy: SMS kód:

………………………………………..
Pavel Novák, jednatel

………………………………………………………..
(jméno klienta)

Náš podpis smlouvy:
……………………………………….
Jiří Humhal, jednatel

5

