SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM ÚVĚRU č. _____________
I. Smluvní strany
CreditKasa s.r.o., IČO 048 23 541, se sídlem Hradecká 2526/3, Praha 3, Vinohrady, PSČ 130
00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 254110, telefon:
234 261 737, e-mail: info@creditkasa.com, web: https://creditkasa.com
(dále jen „Společnost“)
a
Jméno: _____________________
Příjmení: ___________________
Datum narození: _____________
Rodné číslo: _________________
Adresa místa podnikání: _____________________________________________________
IČO: _______________________
Tel. č.: _____________________
E-mail: _____________________
Bankovní spojení: ______________________________________ (dále jen „Účet Klienta“)
(dále jen „Klient“)
(Společnost a Klient dále společně jako „Smluvní strany“)
v souladu s ustanovením § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném
znění uzavírají níže uvedeného data tuto smlouvu o podnikatelském úvěru (dále jen
„Smlouva“)
II. Předmět smlouvy
2.1. Společnost je poskytovatelem nebankovních podnikatelských úvěrů. Klient je
podnikatelem – fyzickou osobou, podnikajícím na základě živnostenského oprávnění
nejméně po dobu jednoho měsíce ke dni uzavření této Smlouvy.
2.2. Společnost se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Klientovi úvěr za podmínek
stanovených v čl. III. této Smlouvy (dále jen „Úvěr“).
2.3. Klient se zavazuje Společnosti vrátit poskytnutý Úvěr a zaplatit jeho příslušenství a
veškeré poplatky spojené s poskytnutím Úvěru, jakož i případné další pohledávky Společnosti
vyplývající z této Smlouvy.
2.4. Úvěr dle této Smlouvy je Smluvními stranami sjednáván a Společností poskytován
výlučně na financování podnikatelských potřeb Klienta, bez omezení konkrétního
podnikatelského účelu Úvěru.
III. Podmínky Úvěru
3.1. Smluvní strany se dohodly, že Společnost poskytne Klientovi Úvěr, jehož podmínky
budou následující:
3.1.1. Částka Úvěru: _________Kč
3.1.2. Doba trvání Úvěru: ________ dní ode Dne čerpání Úvěru
3.1.3. Poplatek za poskytnutí Úvěru: 2% denně z nesplaceného zůstatku jistiny Úvěru (neníli ve čl. 5.2 této Smlouvy pro případ dlouhodobého prodlení Klienta se splácením Úvěru
stanoveno jinak)

3.1.4. Den konečné splatnosti Úvěru: _______________

IV. Čerpání Úvěru
4.1. Klient ke dni podpisu této Smlouvy žádá Společnost o čerpání Úvěru.
4.2. Společnost se zavazuje poskytnout Klientovi peněžní prostředky v celkové výši Úvěru, a
to nejpozději do tří pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy.
4.3. Společnost splní svůj závazek poskytnout Úvěr Klientovi poukázáním peněžních
prostředků formou bezhotovostního převodu uvedené částky z účtu Společnosti
na Účet Klienta, a to ke dni odepsání uvedené částky z účtu Společnosti („Den čerpání
Úvěru“).
V. Splácení Úvěru
5.1. Klient se zavazuje vrátit Společnosti veškeré poskytnuté peněžní prostředky poskytnuté
jako Úvěr a zaplatit jeho příslušenství a veškeré poplatky za poskytnutí Úvěru a další
případné finanční závazky vzniklé na základě této Smlouvy nejpozději poslední den Doby
trvání Úvěru dle čl. III. této Smlouvy (tj. v Den konečné splatnosti Úvěru).
5.2. Smluvní strany se dohodly, že za poskytnutí Úvěru bude Klientovi v souladu s čl. III. této
Smlouvy z nesplaceného zůstatku jistiny Úvěru účtován denně Poplatek za poskytnutí Úvěru
ve výši 2 %. V případě prodlení Klienta se splacením Úvěru trvajícího více než 90 dnů,
bude Klientovi počínaje 91. dnem trvání jeho prodlení účtován Poplatek za poskytnutí
Úvěru ve výši 0,02 % denně z nesplaceného zůstatku jistiny Úvěru.

5.3. V případě prodloužení Doby trvání Úvěru (splatnosti Úvěru) se Smluvní strany dohodly,
že v souladu s čl. III. této Smlouvy bude klientovi účtován Poplatek za poskytnutí Úvěru.
5.4. Klient je povinen peněžní prostředky určené k splacení Úvěru, včetně úhrady Poplatku za
poskytnutí Úvěru a dalších případných finančních závazků vzniklých na základě této Smlouvy
hradit na bankovní účet Společnosti.
5.5. Veškeré platby Klienta na základě této Smlouvy jsou Klientem provedeny dnem připsání
peněžních prostředků na účet Společnosti.
5.6. Smluvní strany se dohodly, že Klientem hrazené částky budou použity na úhradu
jeho závazků vzniklých na základě této Smlouvy v tomto pořadí: (i) úrok z prodlení dle
čl. 8.1 této Smlouvy, (ii) smluvní pokuta dle čl. 8.1 této Smlouvy, (iii) úrok po splatnosti,
(iv) jistina po splatnosti, (v) Poplatek za poskytnutí úvěru, (vi) Částka Úvěru.

5.7. Klient má kdykoli v průběhu trvání této Smlouvy právo obdržet od Společnosti bezplatně
přehled všech plateb, které již provedl a které ještě zbývají k uhrazení poskytnutého Úvěru,
včetně jeho příslušenství a všech s tím souvisejících poplatků.
VI. Předčasné splacení Úvěru
6.1. Klient je oprávněn Úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po Dobu trvání Úvěru. V
takovém případě má Klient právo na snížení celkových nákladů Úvěru o výši součtu částek
Poplatků za poskytnutí Úvěru, které by byl Klient povinen platit v případě, kdyby nedošlo k
předčasnému splacení Úvěru.
6.2. V případě částečného předčasného splacení Úvěru se částka Úvěru sníží poměrně o
částku, která byla zaplacena. Poplatek za poskytnutí Úvěru se v takovém případě účtuje z
nesplaceného zůstatku jistiny Úvěru.
6.3. Při úplném předčasném splacení Úvěru je Klient povinen uhradit Společnosti Poplatek za
poskytnutí Úvěru ode Dne čerpání Úvěru do dne úplného předčasného splacení Úvěru.
6.4. Společnost má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vzniknou v
souvislosti s předčasným splacením Úvěru, jejichž příkladmý výčet je uveřejněn na
internetových stránkách Společnosti.

VII. Prodloužení splatnosti Úvěru
7.1. Smluvní strany se dohodly, že lze opakovaně automaticky prodloužit dobu splatnosti
Úvěru (Dobu trvání Úvěru), a to za následujících podmínek:
7.1.1. v případě, že Klient není v prodlení s úhradou Úvěru a zcela uhradí Společnosti
alespoň částku Poplatku za poskytnutí Úvěru za celou Dobu trvání Úvěru, bude Den konečné
splatnosti Úvěru odložen o Dobu trvání Úvěru uvedenou v bodě 3.1.2. této Smlouvy;
7.1.2 v případě že Klient je v prodlení s úhradou Úvěru a zcela uhradí Společnosti Poplatek
za poskytnutí Úvěru za celou dosavadní dobu čerpání Úvěru a veškeré částky sankcí dle čl.
VIII této Smlouvy, bude Den konečné splatnosti Úvěru odložen na poslední den Doby trvání
Úvěru uvedené v čl. 3.1.2. této Smlouvy plynoucí ode dne úhrady všech výše uvedených
částek.
7.2. Celková Doba trvání Úvěru nesmí při opakovaném uplatnění automatického prodloužení
splatnosti Úvěru přesáhnout období 360 dní ode Dne čerpání Úvěru. Při dosažení nejvýše
přípustného prodloužení doby splatnosti Úvěru je Klient povinen uhradit Společnosti celý
dosud nesplacený zůstatek jistiny Úvěru, a zaplatit veškeré Poplatky za poskytnutí Úvěru a
další platby vyplývající z této Smlouvy. O této skutečnosti bude Klient Společností
informován.
VIII. Prodlení a sankce
8.1. V případě prodlení Klienta s úhradou Úvěru, nebo jakékoli jeho dílčí části po Dni konečné
splatnosti Úvěru je Klient povinen uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši 0,1 %
z nesplaceného zůstatku jistiny Úvěru denně a úroky z prodlení z nesplaceného zůstatku
jistiny Úvěru, a to v případě prodlení (i) trvajícího do 90 dní ode Dne konečné splatnosti
Úvěru (včetně) ve výši 0,5 % denně, či (ii) trvajícího více než 90 dní ode Dne konečné
splatnosti Úvěru ve výši 0,02 % denně.
8.2. Smluvní pokutu a úrok z prodlení je Klient povinen hradit od vzniku prodlení, tj. od
prvního dne po Dni konečné splatnosti Úvěru do jeho skutečného splnění. Vznikem nároku
Společnosti na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení není jakkoli dotčena povinnost
Klienta hradit Poplatek za poskytnutí Úvěru dle čl. V. této Smlouvy.
IX. Odstoupení od Smlouvy
9.1. Klient je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených právními
předpisy. V případě odstoupení od Smlouvy je klient povinen obratem (tj. nejpozději do pěti
pracovních dnů) Společnosti vrátit všechny peněžní prostředky, které od Společnosti získal, a
zároveň Společnosti uhradit všechny finanční závazky, které mu na základě této Smlouvy
vznikly, tj. včetně všech poplatků (úroků) a sankčních plateb.
9.2. Společnost je oprávněna od této Smlouvy kdykoli odstoupit nebo prohlásit, na základě
oznámení odeslaného Klientovi, všechny pohledávky Společnosti z poskytnutého Úvěru,
nebo jejich část, za splatné ke dni uvedenému v písemném oznámení zaslanému Klientovi,
kdykoli poté, co nastane některá z následujících skutečností:
a) Klient je v prodlení se splacením jakékoliv dlužné a zároveň splatné částky vyplývající z
této Smlouvy a svůj závazek po splatnosti neuhradí Společnosti ani v dodatečné lhůtě 30 dní
ode dne doručení výzvy Společnosti k zaplacení,
b) Klient je v prodlení se splacením jakékoliv dlužné a zároveň splatné částky vyplývající z
jakéhokoli jiného smluvního vztahu se Společností a svůj závazek po splatnosti neuhradí
Společnosti ani v dodatečné lhůtě 30 dní ode dne doručení výzvy Společnosti k zaplacení,
c) Klient při žádosti o Úvěr poskytl Společnosti nepravdivé, zkreslené, neúplné nebo

zfalšované informace či dokumenty vztahující se k jeho osobě nebo k jím uváděným
skutečnostem,
d) Klient využil poskytnutý Úvěr na financování potřeb nesouvisejících s jeho podnikatelskou
činností,
e) proti Klientovi je vedena exekuce,
g) vůči Klientovi byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
h) podmínky, které byly sjednány pro poskytnutí Úvěru, byly následně porušeny nebo nebyly
dodrženy (s výjimkou případů, kdy s tím Společnost dala svůj výslovný písemný souhlas),
i) Klient porušil některý jiný ze svých závazků podle této Smlouvy,
i) dojde ke změně podmínek, za kterých byla tato Smlouva uzavřena.
9.3. Odstoupení od této Smlouvy resp. zesplatnění Úvěru musí být učiněno písemně. To
znamená formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu Klienta či Společnosti, nebo
formou elektronické zprávy odeslané z e-mailové adresy Společnosti na e-mailovou adresu
Klienta, nebo z e-mailové adresy Klienta na e-mailovou adresu Společnosti.
X. Závěrečná ustanovení
10.1. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ujednaly delší promlčecí lhůtu. Dle dohody Smluvních stran promlčecí lhůta u práv
a povinností vyplývajících z této Smlouvy činí pět let ode dne, kdy právo mohlo být
uplatněno poprvé. Klient výslovně prohlašuje, že s prodloužením promlčecí doby souhlasí a
že takto ujednanou promlčecí lhůtu považuje za přiměřenou obsahu tohoto smluvního
vztahu.
10.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Smlouvě, se řídí
právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a souvisejícími
předpisy.
10.3. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, které se
nepodaří vyřešit smírem, budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
10.4. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsána
elektronicky. Smlouva je v elektronické podobě uložena v elektronickém systému
Společnosti a je Klientovi trvale přístupná v jeho uživatelském účtu na internetové adrese
https://creditkasa.com. Klient obdrží elektronické vyhotovení této Smlouvy ve formátu PDF
také
prostřednictvím elektronické pošty odeslané na e-mailovou adresu Klienta.
10.5. Klient bere na vědomí a souhlasí, že vyhotovení této Smlouvy o úvěru v elektronické
formě a zachycené v podobě elektronického dokumentu automaticky uloženého v
uživatelském účtu Klienta a současně odeslaného elektronickou poštou z e-mailové adresy
Společnosti na e-mailovou adresu Klienta, je důkazem písemné formy tohoto právního
jednání.
10.6. Klient prohlašuje, že se seznámil s dokumentem Zásady ochrany osobních údajů,
obsahujícím informace týkající se zpracování jeho osobních údajů Společností, a se
Sazebníkem poplatků uveřejněnými na webové stránce Společnosti.
10.7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
10.8. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána a
uzavřena podle jejich svobodné a pravé vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
10.9. Klient prohlašuje, že obsahu uzavírané Smlouvy rozumí a že se s jejím obsahem před
podpisem této Smlouvy důkladně seznámil. Klient potvrzuje, že je srozuměn s tím, že tuto

Smlouvu podepisuje připojením jednorázového SMS kódu odeslaného Společností na
telefonní číslo Klienta, uvedené v záhlaví této Smlouvy.
Podpis Společnosti:
Datum: ______________
CreditKasa s.r.o. Milan Minařík, jednatel
Podpis Klienta:
Datum: _________
Kód SMS verifikace: _________

