VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PLATNÉ OD 1. LEDNA 2014
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Článek 1 – Obecná ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí úvěru (dále jen „VOP“) společnosti FINEMONEY, SE, se sídlem V Holešovičkách 1451/20,
Praha 8, 180 00, IČ: 24303186 (dále jen „věřitel“), vymezují a doplňují vzájemná práva a povinnosti věřitele a dlužníka stanovená zejména
smlouvou v souladu s §1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dlužník je fyzická nebo právnická osoba, která požádá věřitele o
poskytnutí úvěru pro podnikatelské či nepodnikatelské účely a uzavře s věřitelem smlouvu o úvěru (dále jen „dlužník“). Úvěrem jsou finanční
prostředky, které na základě smlouvy a žádosti dlužníka poskytl věřitel dlužníkovi (dále jen „úvěr“).
Obsahuje-li smlouva odlišná ujednání od VOP, platí, že smluvní ujednání mají přednost. Smlouvou o úvěru se rozumí uzavřená smlouva o
úvěru mezi dlužníkem (úvěrovaný) a věřitelem (úvěrujícím), v níž se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch
peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky, uzavřená podle §2395 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě, že se na straně dlužníka nachází spotřebitel, též podle zákona č. 145/2010 Sb., o
spotřebitelském úvěru (dále také jen jako „smlouva“). VOP jsou součástí smlouvy, určují některé části jejího obsahu a doplňují ji. Nesplnění
povinností z VOP má stejné důsledky jako nesplnění povinností ze smlouvy.
Příslušenství úvěru zahrnuje úrok z úvěru, smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky a náklady spojené s uplatněním pohledávky. Dlužník
bere na vědomí, že náklady spojené s uplatněním pohledávky jsou i veškeré náklady uhrazené věřitelem v souvislosti s případnou veřejnou
dražbou prováděnou oprávněně na návrh věřitele za účelem vymožení této pohledávky, včetně nákladů nerealizované dražby.
Doba fixace sazby úroku je doba, jejíž délka byla zvolena ve smlouvě, a v průběhu které věřitel není oprávněn, s výjimkou případů, kdy je
výslovně uvedeno jinak, jednostranně měnit sazbu úroku.
Pojištěním předmětu zástavy je míněno pojištění nemovitosti na novou hodnotu (reprodukční cenu), nebo pojištění domácnosti.
Uplatnění nároku na úvěr se rozumí oprávnění dlužníka uplatnit nárok na výplatu úvěru u věřitele, což je povinen učinit nejpozději ve lhůtě
20 dnů ode dne (I) doručení zástavní smlouvy prokazující provedení vkladu zástavního práva zapsaného na prvním místě a / nebo (II)
doručení písemného dokumentu, prokazujícího provedení vkladu vlastnického práva věřitele do katastru nemovitostí na základě smlouvy o
převodu práv za účelem zajištění a / nebo (III) předložení jiných dokumentů uvedených ve smlouvě o úvěru; Pokud věřitel neposkytne úvěr
na základě předložení těchto dokumentů v rámci podmínek smlouvy o úvěru, je dlužník oprávněn od smlouvy o úvěru odstoupit.
Je-li smlouva uzavírána mimo provozovnu věřitele, souhlasí dlužník s tím, aby mu věřitel poskytl informace podle §1828 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník na svých internetových stránkách.

Článek 2 – Úvěr
Úvěr je úročen ke dni splatnosti jednotlivých splátek, i když k připsání splátky na účet věřitele dojde dříve, než je příslušná splátka splatná.
V případě, že v den splatnosti nebude dlužník schopen uhradit jakoukoli splatnou částku podle smlouvy v plné výši, je věřitel oprávněn
stanovit, které pohledávky věřitele, resp. kterých částí pohledávek věřitele, bude částečná splátka použita. Pokud v konkrétním případě
nebude dohodnuto jinak, jsou úhrady dlužníkem hrazeny v násl. pořadí: 1. úrokové příslušenství úvěru; 2. smluvní pokuty, úroky z prodlení a
další platby sankčního charakteru; 3. poplatky a náhrada věřitelem vynaložených nákladů; 4. splátky jistiny úvěru; a to od nejstaršího termínu
splatnosti.
3. Dlužník je povinen na požádání nahradit věřiteli veškeré účelně vynaložené náklady, včetně všech poplatků, vzniklé v souvislosti s uzavřením,
plněním, změnou, ukončením, nebo porušením smlouvy a veškerých smluv uzavřených na základě nebo v souvislosti se smlouvou, včetně
smluv o zajištění závazků dlužníka ze smlouvy, jakož i veškeré náklady, které věřitel vynaloží na ochranu nebo výkon jakéhokoli práva věřitele
podle smlouvy a veškerých smluv uzavřených na základě nebo v souvislosti se smlouvou. Náklady jsou splatné ve lhůtě 7 pracovních dnů od
doručení jejich písemného vyúčtování věřitelem, není-li pro konkrétní případ dohodnuto písemně jinak.
4. Věřitel je oprávněn jednostranně změnit bankovní spojení pro splácení úvěru.
5. Dlužník je povinen poskytnout věřiteli kopie dokladů prokazujících využití úvěru v souladu s účelem úvěru, a to nejpozději do 6 měsíců po
čerpání úvěru nebo jeho části.
6. Dlužník není oprávněn převést závazky, které mu vznikly v souvislosti se smlouvou, na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu
věřitele. Věřitel je oprávněn postoupit svou pohledávku za dlužníkem na 3. osobu, či ji svěřit k vymáhání 3. osobě na základě mandátní či jiné
obdobné smlouvy, k čemuž mu dlužník tímto dává výslovný souhlas.
7. Smluvní strany se dohodly na započtení vzájemných nároků vyplývajících ze smlouvy ke dni poskytnutí úvěru. Rozdíl bude ke dni poskytnutí
úvěru uhrazen na účet dlužníka. Dlužník dále souhlasí s tím, že je věřitel oprávněn započíst splatnou pohledávku věřitele za dlužníkem proti
jakékoliv peněžité pohledávce dlužníka za věřitelem bez ohledu na právní vztah, z kterého vyplývá, bez ohledu na to, že je splatná, že ji nelze
postihnout výkonem rozhodnutí, že ji nelze uplatnit u soudu nebo že je promlčená.
8. V případě úmrtí dlužníka je věřitel oprávněn zastavit čerpání peněžních prostředků.
9. Dozor nad dodržováním zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru pro smlouvy o úvěru uzavřené od 1. 1. 2011 vykonává Česká
národní banka, sídlící na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. V případě, že se Dlužník bude domnívat, že věřitel nepostupuje v souladu se
zákonem č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru, může se na Českou národní banku obrátit.
10. Veškeré platby, které dlužník uskuteční podle smlouvy o úvěru, musí být prosty všech srážek. Dlužník na sebe přebírá nebezpečí změny
okolností ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 80/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se
změnou nebo nabytím účinností právních předpisů, v jejichž důsledku bude dlužník povinen provádět srážky z jakýchkoliv plateb podle
smlouvy o úvěru. Pokud právní předpisy dlužníkovi ukládají dlužníkovi srážky z jakékoliv platby dle smlouvy o úvěru, je dlužník povinen zvýšit
předmětnou částku tak, aby po odečtení srážek věřitel obdržel částku rovnající se té, kterou měl obdržet dle smlouvy o úvěru.
1.
2.

Článek 3 - Zajištění splnění závazků z úvěru
1. Věřitel je oprávněn požadovat od dlužníka přiměřené zajištění či dozajištění dluhů dlužníka vůči věřiteli. Rozsah zajištění se řídí příslušnými
smlouvami uzavřenými mezi věřitelem a dlužníkem. Řádné splácení pohledávek věřitele a jejich příslušenství, poplatků a dalších částek
vyplývajících ze smlouvy bude zajištěno zejména zástavním právem k nemovitosti na základě smlouvy o zřízení zástavního práva nebo
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zajišťovacím převodem nemovitosti na základě smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnických práv. Neposkytnutí takového zajištění může
věřitel považovat za podstatné porušení smlouvy o úvěru ze strany dlužníka.
Dlužník se zavazuje toto zajištění udržovat po celou dobu trvání závazků ze smlouvy a současně mít po celou dobu pojištěný předmět zástavy
a pohledávku na pojistné plnění z tohoto pojištění se zavazuje vinkulovat ve prospěch věřitele. Dlužník vinkulaci doručí věřiteli do 14 dnů od
podpisu smlouvy, včetně kopie pojistné smlouvy. Pojištění musí být sjednáno na tzv. novou hodnotu (reprodukční cenu) zástavy, minimálně
na částku ve výši úvěrového rámce. Dlužník pojišťovnu o zřízení tohoto práva bude písemně informovat a potvrzení o doručení oznámení
pojišťovně předložit věřiteli nejpozději do 15 dní po provedení vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí. V případě pojistné události je
vinkulované pojistné plnění poukázáno ve prospěch věřitele a ten je oprávněn použít pojistné plnění k úhradě veškerých pohledávek, které
mu v souvislosti se smlouvou vznikly. Dlužník je povinen v rámci živelného pojištění sjednat rovněž pojištění pro případ požáru, záplavy
a poškození vodou unikající z vodovodního řádu. U bytových jednotek lze také akceptovat pojištění domácnosti. Nebude-li pojistné řádně a
včas placeno, je věřitel oprávněn uhradit dlužné pojistné za dlužníka k tíži dlužníka.
Poklesem nebo ztrátou na ceně hodnoty zajištění se pro účely smlouvy dále rozumí zejména, ale ne výlučně, tyto skutečnosti: zajištění
poskytnuté dlužníkem nebo třetí osobou je nebo se stane neplatným, neúčinným, nevynutitelným, nevykonatelným či nedobytným a / nebo
zajištění bylo poskytnuto na základě nepřesných, neúplných či mylných údajů, uvedených dlužníkem a / nebo došlo či dojde ke zřízení
zástavních, věcných nebo jiných práv k předmětu zástavy ve prospěch třetích osob bez souhlasu věřitele.
Dlužník se zavazuje, že předmět zajištění nepřevede, nepostoupí, nezcizí ani nijak neumožní nabytí jakéhokoliv věcného práva k němu třetí
osobě ani ho nevyčlení do svěřeneckého fondu ani ho neposkytne jako jistotu ve prospěch osoby rozdílné od věřitele bez předchozího
písemného souhlasu věřitele. Dále se dlužník zavazuje, že osoba poskytující zajištění rozdílná od dlužníka předmět zajištění nepřevede,
nepostoupí, nezcizí ani nijak neumožní nabytí jakéhokoliv věcného práva k němu třetí osobě ani ho nevyčlení do svěřeneckého fondu ani ho
neposkytne jako jistotu ve prospěch osoby rozdílné od věřitele bez předchozího písemného souhlasu věřitele.
Bez předchozího písemného souhlasu věřitele nepřechází zajišťovaný dluh na nabyvatele předmětu zajištění.
Věřitel je oprávněn po celou dobu existence pohledávek za dlužníkem prověřovat a hodnotit majetkovou situaci dlužníka, kvalitu zajištění,
stejně jako i další skutečnosti, které jsou relevantní vůči schopnosti dlužníka hradit dluh.
Dlužník se zavazuje informovat věřitele bez zbytečného odkladu o jakémkoliv vývoji a skutečnostech, které by (i v budoucnu) mohly mít podstatný
negativní dopad na jeho finanční situaci, zejména pokud by mohly mít za následek zvýšení míry rizika neplnění jeho dluhů vůči věřiteli, např. o zhoršení své
finanční situace, o platební neschopnosti své nebo osoby poskytující zajištění za dluhy dlužníka, o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, o
nařízení exekuce na jeho majetek nebo majetek osoby poskytující zajištění za dluhy dlužníka, jakož i o veškerých soudních či správních řízeních, v nichž
může být dlužníkovi uložena podstatná platební povinnost.

Článek 4 – Doba trvání smlouvy o úvěru, odstoupení, výpověď a zesplatnění úvěru
1. Smlouva je uzavřena na dobu trvání závazků z ní vyplývajících, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Věřitel je oprávněn v souladu se smlouvou
či účinnými právními předpisy od smlouvy odstoupit nebo zesplatnit úvěr a požadovat, aby dlužník vrátil dlužnou částku s úroky, je-li dlužník v
prodlení s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zajištění
závazků ze smlouvy.
2. Odstoupení od smlouvy a zesplatnění úvěru musí být učiněna doporučeným dopisem adresovaným dlužníkovi.
3. Odstoupení ze strany věřitele a zesplatnění nabývá účinnosti doručením, případně 3. pracovní den ode dne předání k poštovní přepravě
odmítl- li dlužník zásilku převzít, nebo pokud se zásilka vrátila. Ke dni účinnosti odstoupení je splatný celý úvěr včetně příslušenství úvěru
dlužníka.
4. Zánikem smlouvy nezanikají práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Všude tam, kde to neodporuje právním předpisům, dlužník souhlasí
s tím, že veškerá práva a pohledávky věřitele za dlužníkem, se promlčují ve lhůtě patnácti let, a tam, kde se pro daný právní vztah použije
právní úprava platná před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve lhůtě deseti let ode dne, kdy mohla být věřitelem vykonána
/uplatněna poprvé.
5. Věřitel je oprávněn odmítnout čerpání nebo zastavit další čerpání finančních prostředků dle smlouvy, není-li úvěrový rámec ještě zcela
vyčerpán, a to v případě nesplnil-li dlužník dohodnuté podmínky pro čerpání úvěru dle smlouvy nebo VOP nebo poruší-li závazky ze smlouvy
a / nebo VOP.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo věřitele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ani
povinnost dlužníka předmětnou povinnost splnit, popřípadě povinnost hradit úroky z prodlení.
7. Věřitel neodpovídá dlužníkovi na škodu když (a) byla škoda způsobena protiprávním jednáním dlužníka či 3. osoby, (b) škoda byla způsobena
postupem věřitele v souladu s příkazy dlužníka nebo jí dlužník utrpěl v důsledku svých vlastních obchodních či jiných rozhodnutí, (d) škoda
byla způsobena tím, že věřitel jednal v souladu se smlouvou, nebo tím, že dlužník porušil smlouvu (e) porušení povinností bylo způsobeno
jednáním dlužníka nebo nedostatkem součinnosti ze strany dlužníka (f) porušení dané povinnosti bylo způsobeno mimořádnou
nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli věřitele nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost tam, kde se pro
daný vztah použije právní úprava platná před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.

Článek 5 - Souhlas s poskytnutím osobních údajů, registry SOLUS
Dlužník prohlašuje, že věřitel před uzavřením smlouvy s jeho souhlasem shromáždil, zpracoval a uložil osobní údaje dlužníka nezbytné pro její
uzavření a plnění. Dlužník uděluje věřiteli výslovný souhlas k předání osobních údajů postupníkovi na základě smlouvy o postoupení
pohledávek či mandatáři na základě mandátní či jiné smlouvy uzavřené za účelem vymáhání pohledávky za dlužníkem, tedy předání osobních
údajů 3. osobám, to vše v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Dlužník bere na vědomí, že pod pojmem osobní údaje se rozumí:
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, IČ a informace o rozsahu a povaze případného porušení smluvní povinnosti dlužníkem,
jehož následkem je existence peněžní pohledávky ve výši dvou splátek nebo existence jakékoliv peněžní pohledávky déle jak 30 dnů po
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splatnosti věřitele za dlužníkem, zejména pak jím poskytnuté osobní údaje zpracovával a uchovával za účelem informování o porušení
smluvní povinnosti dlužníkem včetně rozsahu a povahy tohoto porušení, následné platební morálce dlužníka a za účelem ochrany práv
věřitele předával za výše uvedenými účely k dalšímu zpracování sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČ 69346925 (dále
také jen „SOLUS“), které vede databázi osob, které porušily smluvní závazek řádně platit za poskytnutou službu (tj. úvěr, leasing, pojištění,
kreditní karty, prodej na splátky, služba elektronických komunikací, dodávka médií apod.), případně jeho právnímu nástupci. Dlužník
souhlasí, aby SOLUS při zpracování jeho osobních údajů využil služeb zpracovatelů. Dlužník souhlasí s tím, že takto zpracovávané osobní
údaje včetně rodného čísla SOLUS zpřístupní přímo či prostřednictvím zpracovatele svým členům, a to výlučně za výše uvedenými účely.
Tento souhlas je dlužníkem poskytován od data platnosti Smlouvy a dále po dobu tří let po datu úhrady posledního finančního závazku z této
Smlouvy. Dlužník potvrzuje, že byl poučen o právu k přístupu ke svým osobním údajům ve smyslu § 11 a § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Zjistí-li dlužník, že věřitel, případně
jiný subjekt, kterému byly jeho osobní údaje zpřístupněny, porušil některou z povinností stanovenou mu zákonem o ochraně osobních údajů,
má právo se obrátit na sdružení SOLUS nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě.
Dlužník potvrzuje, že byl Věřitelem poučen o svých nárocích vůči porušiteli dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
2. Dlužník bere na vědomí a souhlasí s tím, že věřitel je oprávněn ve vztahu k jeho osobním údajům využívat veškeré rejstříky, evidence, registry
a seznamy vedené v souladu s příslušnými platnými právními řády státními orgány, bankami, pojišťovnami, asociacemi obchodních a jiných
společností, k ověření identifikačních a dalších údajů uvedených dlužníkem v žádosti o provedení úvěrové operace a / nebo obsažených v
smlouvě. Využíváním se pro tento účel rozumí rovněž předávání jeho osobních údajů v souladu s příslušnými platnými právními řády.

Článek 6 – Sazebník poplatků

Posouzení žádosti o úvěr:
Poplatek za vystavení potvrzení o úhradě:
Vrácení přeplatku dlužníkovi:
Poplatek za druhé a další čerpání části úvěru:

Úvěr na
rekonstrukci
VIP
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Zdarma

Spotřebitelský
úvěr
SPOTŘEBITEL
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Zdarma

Podnikatelský úvěr
PODNIKATEL
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Zdarma

Článek 7 - Závěrečná ustanovení
Věřitel a dlužník se dohodli, že na jimi sjednané smluvní podmínky se neuplatní pravidla obsažená v §1765 odst. 1 a §1766 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, což mimo jiné znamená, že pokud dojde ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech
stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty
předmětu plnění, nemá dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě.
2. Věřitel doručuje veškerá písemná sdělení poštou na jeho poslední známou adresu, kterou dlužník věřiteli uvedl jako adresu pro doručování
písemností. Pokud dlužník odmítne zásilku převzít, nebo v případě, že doručení prostřednictvím doručovatele bude neúspěšné z jiného
důvodu, je tato zásilka považována za doručenou 3. pracovní den po odeslání zásilky věřitelem, není-li pro konkrétní případ výslovně písemně
sjednáno jinak. V případě změny adresy pro doručování je dlužník povinen tuto skutečnost věřiteli neprodleně písemně sdělit. Nová adresa je
vůči věřiteli účinná okamžikem, kdy mu budou nové údaje dlužníkem řádně oznámeny. Stejným způsobem bude posuzováno doručování
dlužníkem věřiteli. V případě, že na straně dlužníka vystupuje více osob, stačí doručení kterémukoliv dlužníkovi s účinky i pro ostatní dlužníky.
1.

3.

Věřitel si vyhrazuje právo měnit nebo doplňovat VOP a SP a jiné podmínky související se smlouvou v závislosti na změně příslušných právních
norem a své obchodní politiky. Změny a termín jejich účinnosti budou vhodným způsobem, v dostatečném časovém předstihu (nejméně 2
měsíce) před účinností zveřejněny nebo oznámeny, a to zpřístupněním v provozovnách věřitele, na domovské stránce věřitele
(www.finemoney.cz), prostřednictvím sítě Internet, u spotřebitelů budou oznámeny vždy písemně. Pokud dlužník smlouvu nevypoví ve lhůtě
7 pracovních dnů po nabytí účinnosti změněných, doplněných nebo nových VOP případně SP, má se za to, že se změnami souhlasí. V
opačném případě může dlužník do 30 dnů od účinnosti změněných VOP uhradit věřiteli všechny svoje splatné závazky vyplývající ze smlouvy.

4. Pakliže se věřitel a dlužník nedohodnou jinak, platí, že má přijetí nabídky účinky pouze tehdy, pokud se shoduje s nabídkou ve všech
náležitostech.
5. Pokud nějaký článek VOP nebo SP stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy,
platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků dokumentu, a tedy ostatní články smlouvy, SP a VOP zůstávají v platnosti.

6.

Tyto podmínky nabývají účinnosti 1.1.2014.

7.

Dlužník se s těmito VOP řádně seznámil a zejména výslovně přijímá násl. důležitá ujednání:

Čl. 2 odst. 2 Podle kterého pokud v konkrétním případě nebude dohodnuto jinak, jsou úhrady dlužníkem hrazeny v násl. pořadí: 1.
úrokové příslušenství úvěru; 2. smluvní pokuty, úroky z prodlení a další platby sankčního charakteru; 3. poplatky a náhrada věřitelem
vynaložených nákladů; 4. splátky jistiny úvěru; a to od nejstaršího termínu splatnosti.
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Čl. 2 odst. 6 Podle kterého je věřitel oprávněn postoupit svou pohledávku za dlužníkem na 3. osobu, či ji svěřit k vymáhání 3. osobě
na základě mandátní či jiné obdobné smlouvy, k čemuž mu dlužník tímto dává výslovný souhlas.
Čl. 2 odst. 7 Podle kterého je věřitel oprávněn započíst splatnou pohledávku věřitele za dlužníkem proti jakékoliv peněžité
pohledávce dlužníka za věřitelem bez ohledu na právní vztah, z kterého vyplývá, bez ohledu na to, že je splatná, že ji nelze
postihnout výkonem rozhodnutí, že ji nelze uplatnit u soudu nebo že je promlčená.
Čl. 3 odst. 7 Podle kterého se Dlužník zavazuje informovat věřitele bez zbytečného odkladu o jakémkoliv vývoji a skutečnostech,
které by (i v budoucnu) mohly mít podstatný negativní dopad na jeho finanční situaci, zejména pokud by mohly mít za následek
zvýšení míry rizika neplnění jeho dluhů vůči věřiteli, např. o zhoršení své finanční situace, o platební neschopnosti své nebo osoby
poskytující zajištění za dluhy dlužníka, o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, o nařízení exekuce na jeho majetek nebo
majetek osoby poskytující zajištění za dluhy dlužníka, jakož i o veškerých soudních či správních řízeních, v nichž může být dlužníkovi
uložena podstatná platební povinnost.

Návrh dlužníka na budoucí změnu VOP:
………………………………………………
………………………………………………..
…………………………………………………

V Praze dne…………………………...……..

Podpis účastníka smlouvy

Podpis účastníka smlouvy

Podpis účastníka smlouvy
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