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1. Klient 

Příjmení:  Jméno: Titul: Rodné číslo: 
Rodné příjmení:   Číslo OP:   Doba platnosti:   Státní občanství: 
Místo narození:  Politicky exponovaná osoba:    Ano     Ne

Typ 2. dokladu (VP, pas, rodný list):   Rodinný stav:   Vzdělání:   Počet vyživovaných osob: 
Pracovní zařazení: 

A. Trvalé bydliště  Ulice, číslo:  
Obec:    PSČ:   Způsob bydlení:  
B. Současná adresa  Ulice, číslo:  
Obec:    PSČ:   Na současné adrese bydlím od (měsíc/rok):  
Kontakty: Telefon:    Mobil:    E-mail:   
Korespondenci zasílat na adresu:            Trvalé bydliště  A.             Současná adresa B. 
Zaměstnavatel  Název zaměstnavatele    IČ:   
Zaměstnaný/á na dobu:   určitou    neurčitou         Zaměstnaný od (měsíc/rok):   Zaměstnaný/á do(měsíc/rok):  
Výpovědní doba:   Ano   Ne
Ulice, číslo:   Obec:    PSČ: Telefon: 
Čistý měsíční příjem:  Kč Čistý měsíční příjem manžela/partnera:  Kč Jiné příjmy:  Kč
Náklady na bydlení:  Kč Měsíční náklady (úvěr, leasing a pod):  Kč
FO - podnikatel (OSVČ) vyplní:   Příjem z podnikání za minulý rok:  Kč     Základ daně za minulý rok:  Kč
Předložené doklady  

   
   

2. Předmět financování úvěru 

Zboží: 

 

 Kupní cena:  Kč   Přímá platba:   %  Kč
Kupní cena Zboží není závislá na tom, zda je hrazená prostřednictvím úvěru

Výše poskytnutého Úvěru (finanční plnění):  Kč Splátka:  Kč Splátka vč. pojištění:  Kč Počet Splátek:  

Celková částka  Kč včetně pojištění:  Kč

RPSN:  % Fixní roční úroková sazba:  % Celkové náklady spotřebitele:  Kč

Termín konečné splatnosti (měsíc/rok):    Typ bonusu:  

Typ akce:    Způsob úhrady Splátek:      poštovní poukázkou      z běžného účtu

Splatnost měsíčních Splátek do 20. dne v příslušném kalendářním měsíci s tím, že první Splátka bude splatná dne 
Číslo účtu Společnosti: 107-1164711102/6700, variabilní symbol viz číslo Smlouvy uvedené v záhlaví.

Roční procentní sazba nákladů je vypočtena za předpokladů obsažených v čl. 2 a čl. 4 této Smlouvy, a sice že výše Úvěru uvedená v čl. 2 bude čerpána 
jednorázově a v plné výši ke dni převzetí zboží dle čl. 4 této Smlouvy, a že doba trvání úvěru, splatnost první a dalších měsíčních splátek, počet a výše 
měsíčních splátek (bez pojištění) a výše roční úrokové sazby budou odpovídat údajům uvedeným v čl. 2 této Smlouvy. Pro výpočet úroku je použita 
úroková metoda ACT/365. 
Denní výše úroku při odstoupení od této Smlouvy do 14 dnů :............................Kč

3. Zprostředkovatel

Název:    Sídlo: Adresa   PSČ   Město  
Korespondenční adresa:    PSČ   Město  
IČO:    Odpovědný  pracovník:   Číslo Prodejce:  
Tel. číslo:     Datum:   Razítko: 

Jestliže prodávající uzavírá Smlouvy za a jménem Společnosti prohlašuje, že tak jedná na základě zmocnění uděleného společností CONSUMER FINANCE 
HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.. V takovém případě zároveň potvrzuje převzetí výše uvedených kopií dokladů od Klienta.

4. Převzetí zboží
Prohlašuji, že:

  jsem převzal(a) výše uvedené Zboží včetně jeho příslušenství v bezchybném a funkčním stavu. Současně jsem převzal(a) návod k obsluze, záruční  
list a všechny ostatní související dokumenty.

  jsem Zboží ihned nepřevzal(a) a souhlasím s jeho pozdějším dodáním včetně příslušenství, a to nejpozději do uvedeného data: ………………………

Číslo smlouvy

Zákaznícky servis a vyřizování reklamací: 810 888 999
provozovna: CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

ŽÁDOST / SMLOUVA O ÚVĚRU 
(dále jen Smlouva) – smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru dle § 2 odst. 3 zákona č. 257/2016 Sb., 
o spotřebitelském úvěru,
Poskytovatel úvěru (dále i jako CFH ČR): CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., 
Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 04616073, DIČ: CZ04616073
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze; odd.B, vložka č.21146, č.ú. 107-1164711102/6700, 
Email: quatro@quatro-splatky.cz  tel. č.: 810 888 999
Adresa pro doručování: CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Vítkovická 3083/1, 
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Smlouvu s neúplnými nebo nečitetelnými údaji 
bohužel nebudeme moci akceptovat.

CZ003
kontrolní číslo tiskopisu
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5. Přihláška k pojištění schopnosti splácet splátky úvěru
Za podmínky, že k datu podpisu této Smlouvy splňuji níže uvedené 
vstupní podmínky pojištění a že jsem si níže zvolil(a) konkrétní soubor 
pojištění, vyjadřuji podpisem této Smlouvy o úvěru svůj souhlas 
s pojištěním schopnosti splácet splátky úvěru poskytovaného společností 
CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. podle Rámcové 
pojistné smlouvy č. QuatroCPI/2013 uzavřené mezi Consumer Finance 
Holding, a.s., organizační složka,  jako pojistníkem (jehož práva a 
povinnosti od 1. února 2016 přešly na CONSUMER FINANCE HOLDING 
ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.), a BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., jako 
pojistitelem, jejíž nedílnou součástí jsou Všeobecné pojistné podmínky 
pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2010 a Všeobecné pojistné 
podmínky pro soukromé neživotní úrazové pojištění č. 2/2012, a to 
v rozsahu níže zvoleného souboru pojištění.
Současně prohlašuji, že jsem mladší 65let, nejsem ve starobním důchodu 
a nejsem invalidní, nejsem v pracovní neschopnosti, jsem zdráv(a) 
a nejsem v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským 
dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým 
užíváním léků.
V případě, že jsem níže projevil(a) vůli být pojištěn(a) v rozsahu 
komplexního „Souboru pojištění B“ navíc prohlašuji, , že jsem zaměstnán(a) 
v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou, nejsem ve zkušební 
době a byl(a) jsem zaměstnán(a) v pracovním poměru nepřetržitě též 
v předcházejících 12ti měsících, nedal (a) jsem ani mi nebyla dána 
výpověď z pracovního poměru, nezrušil(a) jsem se zaměstnavatelem 
okamžitě pracovní poměr ani mi nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele 
a neobdržel(a) jsem od zaměstnavatele ani mi nezaslal návrh na skončení 
pracovního poměru dohodou.
Beru na vědomí, že pokud jsem k datu podpisu této Smlouvy již dosáhl(a) 
důchodového věku, jsem namísto pro případ invalidity III. stupně 
pojištěn(a) pro případ přiznání mimořádných výhod III. stupně.
Podpisem této Smlouvy, pokud jsem  níže zvolil(a) konkrétní soubor 
pojištění, dále prohlašuji, že jsem se seznámil(a) a souhlasím s Rámcovou 
pojistnou smlouvou č. QuatroCPI/2013, jakož i s Všeobecnými pojistnými 
podmínkami pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2010 
a s Všeobecnými pojistnými podmínkami pro soukromé neživotní úrazové 
pojištění č. 2/2012.
Souhlasím s tím, aby pojistitel a/nebo jím pověření poskytovatelé 
zdravotních služeb (zdravotnická zařízení) vyžadovali, získávali 
a zpracovávali údaje a informace o mém zdravotním stavu, včetně příčiny 
smrti, jakož i zdravotnickou dokumentaci od kteréhokoliv poskytovatele 
zdravotních služeb (který mi poskytoval zdravotní služby) a tímto také tyto 
poskytovatele v souladu s ust. § 51 odst. 2, písm. b) zák. č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejích poskytování, v platném znění, 
zprošťuji výslovně mlčenlivosti a autorizuji je k poskytování informací 
o mém zdravotním stavu, jakož i příčině smrti, jakož i k poskytování 
zdravotní dokumentace, a to vše i v období po mé smrti; dále tímto 
zplnomocňuji pojistitele k nahlížení do spisů a pořizování jejich kopií 
a výpisů u orgánů státní správy a samosprávy a dalších subjektů, týkajících 
se událostí, jež by mohly být posouzeny jako pojistná událost. Podpisem 
této Smlouvy dále uděluji pojistiteli souhlas, aby pro účely výkonu 
pojišťovací činnosti a plnění práv a povinností z pojistné smlouvy pojistitel 
nebo jím pověřený provozovatel zdravotnického zařízení zjišťovali, 
získávali a zpracovávali informace a údaje o jeho zdravotním stavu včetně 
případné příčiny jeho smrti. Jsem si vědom toho, že jsem oprávněn 
souhlas se zpracováním těchto citlivých osobních údajů kdykoli odvolat. 
Odvoláním souhlasu zaniká povinnost pojistitele provést šetření škodné 
respektive pojistné události a poskytnout pojistné plnění. 

Vědom(a) si výše uvedeného, volím následující variantu:

  Žádám o pojištění v rozsahu „Souboru pojištění A“ (pro případ smrti,  
 invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a hospitalizace v důsledku  
 úrazu). 
 Výše běžného měsíčního pojistného činí 2,90 % z pravidelné měsíční  
 splátky úvěru.

  Žádám o pojištění v rozsahu „Souboru pojištění B“ (pro případ   
 smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání  
 a hospitalizace a následné rekonvalescence v důsledku úrazu). Výše  
 běžného měsíčního pojistného činí 6,90 % z pravidelné měsíční splátky  
 úvěru. 

 Nechci být pojištěn(a)

6. Prohlášení Klienta
Podpisem této Smlouvy prohlašuji, že: 
- jsem byl seznámen s obsahem níže uvedených ustanovení 10.3, 

11.3, 12.2 a 13.2 této Smlouvy týkající se sankcí za porušení 
mé povinnosti řádně a včas hradit Splátky. Jejich obsahu jsem 
po vysvětlení porozuměl(a).

- jsem plně svéprávný a všechny výše uvedené mnou poskytnuté 
údaje jsou úplné a pravdivé a zplnomocňuji tímto Společnost 
k ověření údajů a ke zjištění dalších informací, které bude považovat 
v souvislosti se schválením této Smlouvy za nutné, zplnomocňuji 
tímto společnost k ověření údajů a k zjištění dalších informací také 
u mého zaměstnávatele.

- jsem byl před uzavřením Smlouvy písemně obeznámen se smluvními 
podmínkami prostřednictvím Formuláře Standardní evropské 
informace o této Smlouvě, který mi byl doručen a tento jsem převzal.

- souhlasím s výší a počtem Splátek uvedených ve Smlouvě, tyto se 
zavazuji hradit pravidelnými měsíčními Splátkami v termínech a výši 
určené Smlouvou a k podpisu této Smlouvy jsem získal/-la souhlas 
svého manžela/-ky.

- mi ke dni podpisu této Smlouvy nejsou známé žádné okolnosti, které 
by mohly mít vliv na řádné plnění mého závazku vyplývajícího z této 
Smlouvy.

- Souhlasím s tím, že některé údaje sdělené mi CFH ČR před 
uzavřením smlouvy mohou být změněny v této Smlouvě, za 
předpokladu, že na tuto změnu budu upozorněn.

- prohlašuji, že nejsem politicky exponovanou osobou, a pokud bych 
se stal politicky exponovanou osobou, zavazuji se to CFH neprodleně 
oznámit, přičemž politicky exponovanou osobou se rozumí: 
a) fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní 
působností, jako je například hlava státu nebo předseda vlády, 
ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu, člen 
Nejvyššího soudu, Ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního 
orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít 
opravné prostředky, člen účetního dvora, člen  vrcholného orgánu 
centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech, 
člen správního, řidícího nebo kontrolního orgánu obchodního 
závodu ve vlastníctví státu, velvyslanec neho chargé daffaires, 
nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech 
Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizací, a to po dobu 
výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení 
výkonu této funkce, a která:1. má bydliště mimo Českou republiku, 
nebo2. takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo Českou 
republiku; 
b) fyzická osoba, která 
1. je k osobě uvedené v písmenu  a) ve vztahu manželském, 
partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu 
rodičovském, 
2. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu syna nebo dcery, nebo 
je k synovi nebo dceři osoby uvedené v písmenu a) osobou ve vztahu 
manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném obdobném 
vzťahu, 
3. společníkem, nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, 
popřípade svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání 
podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená v písmenu a), 
nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkem 
podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo  
4. je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví 
nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního 
řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby 
uvedené v písmenu a).

7. Další ustanovení smlouvy
Kromě výše uvedených termínů se uvádějí další definice termínů, které 
jsou používány dále v textu Smlouvy.
Celková částka: znamená celkovou částku, kterou musí Klient uhradit 
Společnosti, tj. součet všech Splátek bez pojištění dohodnutých mezi 
Klientem a Společností ve Smlouvě.
Celkové náklady spotřebitele: znamená výši celkových nákladů 
spotřebitele spojených s nabízeným Úvěrem.
Doplatek Kupní ceny: znamená částku, kterou poskytne Společnost 
Klientovi na splnění závazku Klienta z kupní smlouvy, sníženou 
o uhrazenou Přímou platbu. V případě, že Klient neuhradí Prodejci Přímou 
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platbu, Doplatek Kupní ceny se rovná Kupní ceně.
Kupní smlouva: znamená smlouvu uzavřenou mezi Klientem jako 
kupujícím a Prodejcem za účelem nákupu Zboží.
Splátkový kalendář: znamená rozpis jednotlivých Splátek s určením 
jejich počtu, termínů splatnosti a výší, který Společnost odevzdá Klientovi 
spolu se Smlouvou a který se Klient zavazuje dodržovat.

8. Podmínky poskytnutí a čerpání úvěru (vázaný spotřebitelský úvěr) 
8.1. Společnost se Smlouvou zavazuje zaplatit za Klienta Kupní cenu 

Zboží Prodejci. Pokud se Klient rozhodne zaplatit Prodejci Přímou 
platbu, zaplatí tuto Prodejci při nákupu Zboží a v takovém případě 
se Společnost zavazuje zaplatit za Klienta Prodejci pouze Doplatek 
Kupní ceny, nikoliv Kupní cenu. 

8.2. Čerpání Úvěru je uskutečněno převodem na účet Prodejce tak, že 
Společnost po splnění podmínek v této Smlouvě a za předpokladu, 
že Klient s Prodejcem uzavře Kupní smlouvu, v níž se zaváže uhradit 
Kupní cenu, uhradí Společnost Kupní cenu nebo Doplatek Kupní 
ceny (viz čl. 8.1 výše) Prodejci za Klienta na základě této Smlouvy 
výše uvedeným bezhotovostním převodem přímo na účet Prodejce.

8.3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Klient a Společnost 
podepsáním Smlouvy potvrzují, že:

a) výše Úvěru je totožná s Doplatkem Kupní ceny, kterou uhradí 
Společnost Prodejci; a

b) Společnost poskytuje Úvěr na základě Smlouvy;
8.4. Pokud došlo ze strany Klienta k odstoupení od Kupní smlouvy 

uzavřené s Prodejcem, kde cena Zboží je úplně nebo částečně 
uhrazena Úvěrem, dochází současně k zániku smluvního vztahu 
mezi Klientem a Společností na základě této Smlouvy. Odstoupení 
od Kupní smlouvy je Klient povinen bezodkladně písemně oznámit 
Společnosti.

8.5. Nároky z Kupní smlouvy uplatňuje Klient přímo u Prodejce. 
8.6. Klient zplnomocňuje Společnost, aby v případě zániku Kupní 

smlouvy a podle zákona i této Smlouvy vyžádala v přiměřené 
době od doručení oznámení Klienta o zániku Kupní smlouvy od 
Prodejce částku ve výši Kupní ceny snížené o Přímou platbu Klienta 
podle Smlouvy a použila ji k celé nebo částečné úhradě zůstatku 
Úvěru, včetně úroků dojednaného ve Smlouvě ode dne poskytnutí 
Úvěru do zaplacení jistiny. V případě, že po připsání úhrady bude 
Klientovi vyčíslený přeplatek, Společnost je povinna Klientovi 
tento vrátit na účet Klienta. V případě, že po připsání úhrady bude 
vyčíslený nedoplatek, Klient je povinný zbylý zůstatek Úvěru uhradit 
Společnosti nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od výzvy Společnosti. 

8.7. Pokud nebylo Klientovi soudem přiznané nebo Prodejcem písemně 
co do důvodu a výše uznané právo na peněžní plnění uspokojeno 
dobrovolně Prodejcem, ručí za uspokojení tohoto práva Společnost. 
V takovém případě je Společnost oprávněna požadovat od Klienta 
originál nebo ověřenou kopii dokumentu, kterým došlo k uznání 
nebo přiznání práva.

8.8. Reklamační jednání ve vztahu k Prodejci neopravňuje Klienta přestat 
s úhradou dohodnutých Splátek.

8.9. V souladu s článkem 4 si Klient dohodne přímo s Prodejcem způsob, 
místo a čas odevzdání a převzetí Zboží.

8.10. Pokud to vyžaduje Společnost, Klient prokáže Společnosti souhlas 
manžela nebo manželky s uzavřením Smlouvy a/nebo s výkonem 
práv a plněním povinností na základě nebo v souvislosti se 
Smlouvou.

9. Základní práva a povinnosti
9.1. Společnost je oprávněna poskytnutí Úvěru vázat na splnění 

podmínek Klientem dohodnutých ve Smlouvě. Podmínkou 
poskytnutí Úvěru je rovněž, že údaje a skutečnosti poskytnuté 
Klientem jsou pravdivé a že Společnost nemá důvodné podezření, 
že by Klient mohl mít potíže s plněním svých povinností podle této 
Smlouvy.

9.2. Klient je povinen plnit Společnosti závazky z poskytnutého Úvěru 
řádně a včas.

9.3. Společnost si vyhrazuje právo prověřit pravost a obsah dokladů 
předložených Klientem.

9.4. Společnost je povinna poskytnout Klientovi na jeho žádost tabulku 
umoření bezplatně kdykoliv během celé doby trvání Smlouvy.

10. Podmínky splácení
10.1. Klient je povinen řádně a včas splácet poskytnutý Úvěr, a to 

v pravidelných měsíčních Splátkách v částkách a termínech určených 
Splátkovým kalendářem a v článku 2 této Smlouvy. V případě 
jakýchkoli nesrovnalostí má znění této Smlouvy přednost před 
Splátkovým kalendářem.

10.2. Klient má právo předčasně splatit Úvěr kdykoliv. V takovém 
případe má klient právo se informovat o přesné výši částky, kterou 
má v takovém případě uhradit Společnosti písemně na adrese 
provozovny Společnosti a Společnost má povinnost bezodkladně 
tuto informaci Klientovi písemně poskytnout. V případě, že Klient 
úplně nebo částečně splatí Úvěr před jeho lhůtou splatnosti, je 
povinen uhradit úrok vzniklý jen za časové období od poskytnutí 
Úvěru do jeho splacení a dále náklady dle čl. 12.1 této Smlouvy.

10.3. Nestanoví-li Klient pro konkrétní případ jinak, platí, že plnění 
poskytnuté Klientem na účet Společnosti se započte nejprve na 
splatné pojistné (pokud se Klient přihlásil k pojištění schopnosti 
splácet splátky úvěru), pak na splatný úrok, poté na jistinu, a nakonec 
na úrok z prodlení a zbylé dlužné částky.

11. Skončení smlouvy, právo Klienta na odstoupení od smlouvy
11.1. Smlouva skončí úplným splněním všech závazků mezi Klientem 

a Společností podle Smlouvy.
11.2. Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu 

do 14 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy nebo ode 
dne, kdy jsou Klientovi doručeny informace stanovené zákonem 
o spotřebitelském úvěru. Oznámení o odstoupení od Smlouvy je 
Klient povinen zaslat Společnosti písemně formou doporučené 
zásilky na adresu Společnosti uvedenou ve Smlouvě, např. s využitím 
formuláře, jehož vzor je dostupný na internetových stránkách 
www. quatro-splatky.cz. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy se 
považuje za dodrženou, pokud bylo oznámení o odstoupení od 
Smlouvy odesláno nejpozději v poslední den výše uvedené lhůty. 
Pokud Klient odstoupí od Smlouvy, je povinen zaplatit Společnosti 
jistinu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne 
odeslání oznámení o odstoupení od Smlouvy. Tuto částku uhradí 
Klient na účet Společnosti uvedený pro úhradu Splátek (viz čl. 2 
Smlouvy), a to včetně uvedení variabilního symbolu evidenční číslo 
Smlouvy uvedené v záhlaví. Odstoupení nabývá účinnost dnem jeho 
doručení Společnosti. V případě odstoupení Klienta od Smlouvy  do 
14 kalendářních dnů si Společnost nebude nárokovat úrok, který 
ji přináleží za období ode dne poskytnutí Úvěru do dne, kdy je 
splacena jistina.

11.3. Společnost má právo Úvěr zesplatnit v případě, že je Klient v prodlení 
s úhradou více než dvou Splátek nebo v prodlení se zaplacením 
jedné Splátky po dobu delší než 3 měsíce.

11.4. V případě zesplatnění Úvěru má Klient povinnost Společnosti 
neprodleně zaplatit celou nesplacenou část jistiny a veškeré 
splatné úroky, včetně úroků z prodlení, náklady které Společnosti 
vznikly v souvislosti s prodlením Klienta, případné smluvní pokuty 
a poplatky dle této Smlouvy. Před zesplatněním Úvěru Společnost 
vyzve Klienta k úhradě dlužných částek a poskytne mu k jejich 
uhrazení lhůtu alespoň 30 dní.

12. Poplatky, pokuty, úrok z prodlení
12.1. Pokud Klient splatí Úvěr zcela nebo zčásti před lhůtou splatnosti, má 

Společnost nárok na náhradu nákladů, které jí vznikly v souvislosti 
se splacením Úvěru před lhůtou splatnosti. Výše náhrady nákladů 
nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše 
Úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným 
koncem Úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí 
výše náhrady nákladu přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části 
celkové výše Úvěru. Náhrada nákladů nesmí přesáhnout částku 
úroku, kterou by Klient zaplatil za dobu od předčasného splacení 
do skončení Úvěru.

12.2. V případe prodlení s úhradou Splátky je Klient povinen uhradiť 
Společnosti úrok z prodlení z dlužné částky za každý, i započatý 
den prodlení, a to ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým 
se určuje výše úroku z prodlení, Výše úroku z prodlení odpovídá 
ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro 
první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené 
o 8 procentních bodů, jež je ke dni podpisu této Smlouvy 8,05 % 
ročně.

12.3. Výše úroku z prodlení muže být měněna na základe (i) změny repo 
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 Datum:     Datum:   

Podpis za CFH ČR:     Prodejce na základě plné moci Podpis Klienta:   

sazby vylášené Českou národní bankou a/nebo (ii) změnou vládního 
nařízení č. 351/2013 Sb., a to jeho novelizací či jiným právním 
předpisem, jež uvedené nařízení nahradí.

12.4. Součástí pohledávky Společnosti vůči Klientovi jsou v případě 
prodlení s úhradou Splátky neho její části i náklady vynaložené 
Společností na zabezpečení vymáhání pohledávky a to max. ve výši 
14 % z vymožené sumy.

13. Doručování
13.1. Doručování písemností mezi Společností a Klientem se uskutečňuje 

zejména, avšak nejen poštou, elektronikou formou nebo faxem.
13.2. Společnost doručuje písemnosti na adresu Klienta uvedenou výše 

pro účely doručování nebo na jinou adresu písemně oznámenou 
Klientem Společnosti nejpozději před dnem odevzdání písemnosti 
na poštovní přepravu Společností. 

13.3. Klient podpisem této Smlouvy souhlasí, aby Společnost zasílala 
výzvy k úhradě Úvěru nebo Splátek, upomínky, které se týkají 
prodlení se splácením Úvěru, jakékoliv jiné upozornění na porušení 
podmínek Smlouvy ze strany Klienta nebo informace o nabídce 
produktů a služeb Společnosti a společností, kterým je Společnost na 
základě souhlasu Klienta oprávněna zpřístupňovat nebo poskytovat 
osobní údaje Klienta, elektronickou formou (Oznámení).

13.4. Za elektronickou formu podle čl. 13.3 výše se považuje komunikace 
prostřednictvím GSM technologií, elektronická pošta, nebo telefax.

14. Všeobecná ustanovení
14.1. Orgánem dohledu nad poskytováním služeb a ochranou spotřebitele 

je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 
Praha 2. V důsledku nové právní úpravy však dojde ke změně 
orgánu dohledu, kterým po registraci CFH ČR jako poskytovatele 
spotřebitelských úvěrů u České národní banky bude právě Česká 
národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03.

14.2. Jazykem rozhodujícím pro právní vztahy mezi Společností a 
Klientem je český jazyk. Klient se podpisem této Smlouvy zavazuje 
neodkladně informovat Společnost o všech změnách, které se 
týkají Klienta, zejména o změně příjmení, adresy místa trvalého 
pobytu, kontaktních telefonních čísel, přičemž nejpozději zároveň 
s oznámením takových změn předloží Společnosti i doklad 
osvědčující tuto změnu. 

14.3. Za aktualizaci údajů uvedených výše odpovídá výlučně Klient a pro 
Společnost jsou závazné údaje Klienta oznámené Společnosti jako 
poslední.

14.4. Klient podepsáním Smlouvy potvrzuje, že všechny údaje, které 
poskytl Společnosti, jsou ke dni poskytnutí pravdivé, aktuální 
a úplné.

14.5. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy:
1. Splátkový kalendář;
2. Pro případ, že se Klient přihlásil k některému z výše uvedených 
pojištění, tj.  u čl. 4 zvolil „soubor pojištění A“ či „soubor pojištění B“ 
dále:
a) Rámcová pojistná smlouva č. Quatro CPI/2013;
b) Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní 

pojištění č. 1/2010; 
c) Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní úrazové 

pojištění č. 2/2012;
14.6. Smlouva se stává platnou a účinnou dnem jejího podepsání 

posledním účastníkem smluvního vztahu.
14.7. Klient je oprávněn jakékoliv podněty, které se týkají kvality 

a správnosti služeb poskytnutých Společností uplatnit, ve formě 
reklamace zaslané na adresu Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava – 
Moravská Ostrava.

14.8. Všechny spory vzniklé z této Smlouvy a v souvislosti s ní 
budou řešeny dohodou Klienta a Společnosti. Pokud nedojde 
k takové dohodě, mohou účastníci řešit spor mimosoudně 
prostřednictvím finančního arbitra, adresa: Legerova 69/1581, 
110 10 Praha 1, tel. + 420 257 042 094, email: arbitr@finarbitr.cz, 
web: www. finarbitr. cz. Nebude-li spor takto vyřešen, rozhodne 
obecný soud.

Prohlášení smluvních stran:
Účastníci prohlašují, že si Smlouvu přečetli, že byla uzavřena svobodně 
a vážně a je výrazem jejich vůle, jejímu obsahu řádně porozuměli 
a na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.
Smlouva je vyhotovena a podepsaná v počtu dvou stejnopisů, přičemž 
každý z účastníků si ponechá jedno vyhotovení.
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