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Návrh na uzavření Smlouvy o půjčce na konsolidaci
č.
SMLUVNÍ STRANY
Navrhovatel:
Jméno / Titul

tímto návrhem na uzavření smlouvy o půjčce na konsolidaci

Příjmení / Titul

(dále jen „Návrh“) navrhuje, aby

RČ / Datum narození
Ulice / č.p.

Equa bank a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ

Město

186 00, IČ: 47116102, zapsaná v obchodním rejstříku

PSČ

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1830

Stát
(dále jen „Klient")

(dále jen „Banka”)

v souladu s podanou žádostí o půjčku přijala tento návrh, a uzavřela tak s Klientem smlouvu o půjčce na konsolidaci (dále jen „Smlouva“) dle
následujících podmínek. Smlouva o půjčce na konsolidaci představuje smlouvu o zápůjčce ve smyslu § 2390 a násl. Občanského zákoníku a
nezajištěný splátkový spotřebitelský úvěr ve smyslu Zákona jak je definován v Produktových obchodních podmínkách Equa bank a.s. pro
půjčky (dále jen „POP Půjčky“).
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. (dále jen „VOP“), POP Půjčky a Sazebník. Klient
potvrzuje, že všechny tyto dokumenty obdržel na trvalém nosiči dat v dostatečném předstihu před podpisem tohoto Návrhu. Všechny
tyto dokumenty jsou rovněž uveřejňované a kdykoli dostupné na internetových stránkách Banky (www.equabank.cz). Podpisem
Smlouvy Klient potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty seznámil, že s nimi souhlasí a zavazuje se plnit veškeré jeho závazky
z těchto dokumentů vyplývající.
Podpisem Smlouvy Klient potvrzuje, že mu Banka v souladu se Zákonem s dostatečným předstihem před podpisem Smlouvy písemně
poskytla veškeré informace vyžadované Zákonem a jejich náležité vysvětlení, a to zejména prostřednictvím „Formuláře pro standardní
informace o spotřebitelském úvěru“.

1.2.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.

Uzavřením Smlouvy a v souladu s ní se Banka zavazuje poskytnout Klientovi peněžní prostředky v dohodnuté výši a za dohodnutých
podmínek (dále jen „Půjčka“). Klient se Smlouvou zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit související úroky a případné
další platby dle této Smlouvy.

2.2.

Parametry Půjčky:
Celková výše Půjčky v Kč
z toho Poplatek za poskytnutí v Kč
Celková měsíční splátka Půjčky bez
pojištění v Kč

Zápůjční úroková sazba v % p.a.
Doba trvání v měsících
(celkový počet splátek)

z toho Výše anuitní splátky v Kč

Celková částka splatná
Klientem v Kč

z toho Poplatek za správu v Kč

RPSN v %

z toho Poplatek za vedení účtu v Kč 0
2.3.

Volitelné pojištění schopnosti splácet Půjčku:
Poplatek za pojištění v Kč

Vybraný typ pojištění

Doporučení:
Pojištění ve variantě A (typ A) je vhodné pro zákazníky, kteří chtějí ochránit svou schopnost splácet pro případ své smrti, vč. smrti
úrazem a při dopravní nehodě, úplné trvalé invalidity a pracovní neschopnosti.
Pojištění ve variantě B (typ B) je vhodné pouze pro zákazníky v zaměstnaneckém poměru, kteří chtějí ochránit svou schopnost splácet
v situacích výše a také v případě nedobrovolné ztráty zaměstnání.
2.4.

Celková měsíční splátka Půjčky včetně pojištění (Celková měsíční splátka):

2.5.

Banka a Klient sjednávají, že celková výše poskytnuté Půjčky je tvořena jistinou Půjčky a poplatkem za poskytnutí Půjčky.

2.6.

Banka a Klient sjednávají, že celková výše pravidelné měsíční splátky Půjčky je tvořena anuitní splátkou, měsíčním poplatkem za
správu, poplatkem za vedení účtu a, v případě sjednání pojištění, měsíčním poplatkem za pojištění Půjčky.

2.7.

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že výše poslední splátky může být odlišná od výše pravidelně prováděných měsíčních splátek.
Banka v takovém případě odlišnou výši poslední splátky Klientovi v dostatečném předstihu oznámí.

Celková měsíční splátka v Kč

2.8.

Nedisponuje-li Klient ke dni vystavení Návrhu aktivním Běžným účtem, považuje se tento Návrh zároveň za Žádost o uzavření Smlouvy
o běžném účtu a Žádost o vydání karty ve standardní bezplatné variantě.

2.9.

RPSN je spočítána s následujícími předpoklady: Klient Půjčku ve výši XXX Kč vyčerpá jednorázově, následně splácí měsíční splátku
ve výši XXX Kč po dobu X měsíců, půjčku splácí řádně a včas. V RPSN jsou zahrnuty rovněž veškeré poplatky související s Půjčkou.
V RPSN není zahrnuto případné pojištění.

3.

ÚČEL A ČERPÁNÍ PŮJČKY

3.1.

Banka provede čerpání Půjčky bez zbytečného odkladu po platném uzavření Smlouvy bez další žádosti Klienta, a to jednorázově na
běžný účet Klienta v Bance číslo XXXXXXXXXX/6100.

3.2.

Banka a klient se dohodli, že účelová část Půjčky v celkové výši XXX Kč bude použita na předčasné splacení těchto existujících
závazků klienta (dále „Konsolidované závazky“):

3.3.

Banka a Klient se dohodli, že prostředky na splacení Konsolidovaného závazku uvedeného v bodě 3.2. (a) a jeho příslušenství
v celkové výši XXX Kč Banka odešle X.X.XXXX. kalendářní den ode dne nabytí účinnosti Smlouvy na účet číslo XXXXXXXXXX
s variabilním symbolem XX a specifickým symbolem XX. Smluvní strany se za tímto účelem dohodly, že po tuto dobu budou
prostředky ve výši této účelové části čerpání na běžném účtu Klienta blokovány.

3.4.

Klient tímto výslovně zmocňuje Banku, aby částku odpovídající dosud nesplacené části závazku a ostatního příslušenství poukázala ve
prospěch účtu pro splacení tohoto závazku tak, aby pohledávka z Konsolidovaného závazku zanikla. Klient zmocňuje Banku k zaslání
žádosti o předčasné splacení věřiteli Konsolidovaného závazku.

3.5.

Klient a Banka se dohodli, že v případě, kdy je jedním z Konsolidovaných závazků dle bodu 3.2. půjčka poskytnutá Bankou, je Banka
oprávněna částku nutnou k uzavření tohoto Konsolidovaného závazku inkasovat bez dalších pokynů Klienta k tíži běžného účtu Klienta
číslo XXXXXXXXXX/6100, a tento Konsolidovaný závazek tak předčasně splatit a uzavřít.

3.6.

Ostatní Konsolidované závazky uvedené v bodu 3.2. (kromě závazku dle bodu 3.2. (a)) se Klient zavazuje s použitím prostředků
načerpaných z této Půjčky splatit a uzavřít nejpozději do 1 měsíce od načerpání Půjčky.

3.7.

Klient se zavazuje a výslovně souhlasí, že v případě, kdy poskytnutá účelová část Půjčky nebude postačující k úhradě kteréhokoli
Konsolidovaného závazku, uhradí bez zbytečného odkladu zbývající část Konsolidovaného závazku z vlastních zdrojů.

3.8.

Klient se zavazuje použít částku účelového čerpání výhradně na úhradu Konsolidovaných závazků a ujednat s původními věřiteli
předčasné splacení a ukončení Konsolidovaných závazků. V případě porušení tohoto závazku je Banka oprávněna za každý
kalendářní měsíc, ve kterém nebyl jeden z Konsolidovaných závazků uvedených v bodu 3.2. splacen a uzavřen (počínaje druhým
kalendářním měsícem po načerpání půjčky), účtovat Klientovi smluvní pokutu ve výši odpovídající aktuálně platnému Sazebníku pro
úvěrové produkty. Klient výslovně souhlasí s tím, že Banka je oprávněna smluvní pokutu inkasovat bez dalších pokynů Klienta k tíži
běžného účtu Klienta číslo XXXXXXXXXX/6100. Splnění této smluvní povinnosti bude Banka ověřovat v příslušných úvěrových
registrech, případně bude Klient vyzván k písemnému doložení skutečnosti, že Konsolidovaný závazek splatil a uzavřel.

3.9.

Zbylé peněžní prostředky Půjčky ve výši XXX Kč jsou poskytnuty neúčelově a jsou Klientovi volně k dispozici ihned po načerpání
Půjčky.

4.

SPLÁCENÍ PŮJČKY

4.1.

Klient je povinen splatit poskytnutou Půjčku dle Smlouvy pravidelnými měsíčními splátkami, které zahrnují splátku anuity a měsíčních
poplatků sjednaných ve článku 2. Celková měsíční splátka a celkový počet splátek jsou uvedeny v čl.2 Smlouvy.

4.2.

Banka a Klient se dohodli, že pravidelné měsíční splátky budou hrazeny z běžného účtu Klienta v Bance bezplatně formou
pravidelného automatického inkasa. Klient výslovně souhlasí s tím, že Banka je oprávněna inkasovat celkovou pravidelnou měsíční
splátku půjčky bez dalších pokynů Klienta k tíži běžného účtu číslo XXXXXXXXXX/6100. V odůvodněných případech, zejména pokud
Banka přistoupí ke zrušení běžného účtu Klienta, je Klient povinen splácet dlužnou částku na účet, který Banka Klientovi písemně
oznámí.

4.3.

Banka a Klient se dohodli, že datem každé splátky až do úplného splacení závazků Klienta ze Smlouvy je den v měsíci, jehož číselné
označení se shoduje s datem dne poskytnutí Půjčky (poskytnutím se rozumí připsání peněžních prostředků na běžný účet Klienta),
ledaže k poskytnutí Půjčky dojde 26.- 31. den v měsíci. Pokud k poskytnutí Půjčky dojde 26.- 31. den v měsíci, je dnem každé splátky
Půjčky 25. den v měsíci. První splátka je splatná v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla Půjčka poskytnuta.

4.4.

Klient a Banka se dohodli, že po dobu trvání jakýchkoli závazků Klienta vzniklých z titulu této Smlouvy není Klient oprávněn tento
běžný účet zrušit a zavazuje se mít na něm takový zůstatek, aby mohla Banka splátky a ostatní dlužné částky v řádném termínu
inkasovat.

4.5.

Klient a Banka se dohodli, že po dobu splácení půjčky je Klient oprávněn navrhnout Bance změnu výše splátky a dobu splácení. Banka
návrh Klienta posoudí. Banka si vyhrazuje právo návrh Klienta neakceptovat.

4.6.

Zápůjční úroková sazba je stanovena ve Smlouvě jako roční a je neměnná po celou dobu trvání Smlouvy. Úroky z poskytnuté Půjčky
jsou Bankou účtovány průběžně a jsou zúčtovány měsíčně v anuitní splátce. Pro potřeby stanovení výše úroků Banka vychází z délky
kalendářního roku 360 dní a z počtu dní v měsíci 30.

4.7.

Banka poskytne Klientovi na jeho žádost kdykoli po dobu trvání Smlouvy bezplatně splátkový kalendář Půjčky v podobě tabulky
umoření obsahující veškeré náležitosti stanovené v Příloze č. 5 Zákona.

4.8.

Klient je oprávněn kdykoliv zcela nebo zčásti splatit poskytnutou Půjčku před termínem splatnosti sjednaným ve Smlouvě (dále jen
„Mimořádná splátka“), a to na základě žádosti o provedení Mimořádné splátky podané na pobočce Banky nebo prostřednictvím
Přímého bankovnictví. Probíhala-li při poskytnutí Půjčky akce dle článku 7.3., v rámci které bylo Klientovi poskytnuto věcné plnění, je
Banka oprávněna v souladu s podmínkami akce požadovat za Mimořádnou splátku náhradu nákladů nejvýše ve výši 1% z výše
Mimořádné splátky, přesahuje-li doba mezi datem mimořádné splátky a sjednaným koncem Půjčky 1 rok, případně nejvýše ve výši
0,5% z výše Mimořádné splátky, nepřesahuje-li tato doba 1 rok. Není-li Půjčka poskytnuta v rámci akce, nebude Banka požadovat
náhradu nákladů. Klient je povinen mít na účtu určeném pro splácení Půjčky dostatek prostředků pro realizaci Mimořádné splátky v opačném případě je Banka oprávněna Mimořádnou splátku Klienta nerealizovat, o čemž je Klient Bankou informován.

5.

UKONČENÍ SMLOUVY

5.1.

Smlouva je uzavřena na dobu určitou. Zánikem Smlouvy nezanikají povinnosti Banky a Klienta vzájemně si vypořádat závazky z této
Smlouvy.

5.2.

Smluvní vztah vyplývající ze Smlouvy zaniká v souladu s ustanoveními této Smlouvy a/nebo podle POP Půjčky a/nebo VOP a dále:
(a) Mimořádnou splátkou dle článku 4.8. vedoucí k úplnému předčasnému splacení Půjčky.
(b) písemným odstoupením Klienta od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Oznámení
o odstoupení musí být s úředně ověřeným podpisem Klienta a zaslaným listovní zásilkou na adresu sídla Banky uvedenou ve
Smlouvě. V případě, že by Smlouva neobsahovala informace předepsané Zákonem, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů
poté, kdy Banka Klientovi chybějící informace poskytne. Lhůta k uplatnění práva na odstoupení podle předchozí věty je zachována,
pokud bylo oznámení písemně odesláno na adresu Banky před uplynutím této lhůty. Klient je povinen bez zbytečného odkladu,
nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy zaslal Bance oznámení o odstoupení podle tohoto ustanovení, vrátit Bance jistinu a úrok do
data splacení finančních prostředků. Výše denního úroku v době sjednání Smlouvy je XXX Kč.

5.3.

(c) podáním výpovědi Smlouvy Klientem Bance v souladu s VOP v případě, kdy Klient neakceptoval jednostrannou změnu smluvního
ujednání. Jednostrannou změnou smluvního ujednání může být změna POP Půjčky nebo změna VOP nebo změna Sazebníku. Taková
výpověď Klienta má za následek zesplatnění Půjčky Bankou k datu účinnosti nového smluvního ujednání. Klient je v takovém případě
povinen uhradit Bance celou zbylou nesplacenou část Půjčky a příslušné úroky, nedohodnou-li se Banka s Klientem jinak.
Okamžikem ukončení Smlouvy vzniká Klientovi povinnost splatit Bance všechny dosud nesplacené závazky Klienta ze Smlouvy, a to
okamžitě, s výjimkou případu odstoupení od Smlouvy do 14 dnů od dne jejího uzavření, kdy se řídí režimem popsaným v článku 5.2.
písm. (b).

6.

PORUŠENÍ ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY, OPRÁVNĚNÍ BANKY

6.1.

Za případ porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy (dále jen „Případ porušení“) se vedle případů, které odůvodňují odstoupení
od Smlouvy ze strany Banky podle VOP, považují:
(a) nepravdivost či neúplnost informací sdělených Bance pro účely vyhodnocení Žádosti
(b) Klient je v prodlení se splacením jakékoli splátky jistiny, úroků či jiných plateb či příslušenství z Půjčky, nebo je Klient v prodlení
s úhradou jakéhokoli jiného závazku vůči Bance;
(c) Klient porušil některou z dalších povinností vyplývajících z této Smlouvy, POP Půjčky či VOP;
(d) Klient použije Půjčku k jinému účelu, než bylo sjednáno v této Smlouvě;
(e) bylo zahájeno exekuční, insolvenční nebo jiné řízení na majetek Klienta;
(f) skutečnost, že proti Klientovi bylo Bankou podáno trestní oznámení;
(g) skutečnost, že nastala jiná událost, která by mohla mít podle názoru Banky podstatný nepříznivý vliv na schopnost Klienta plnit
řádně a včas závazky z jakéhokoli smluvního vztahu s Bankou.

6.2.

Pokud nastane Případ porušení, je Banka s přihlédnutím k jeho závažnosti a ostatním okolnostem podle vlastní úvahy oprávněna
(vedle jiných oprávnění vyplývajících jí z POP Půjčky a VOP) učinit kterékoli z následujících opatření:
(a) pozastavit či odmítnout čerpání Půjčky;
(b) prohlásit Půjčku a veškeré další dosud nesplatné pohledávky z Půjčky nebo jejich část za okamžitě splatné, a to za podmínek a
v rozsahu povoleném Zákonem, a v tomto případě současně požadovat od Klienta smluvní pokutu ve výši odpovídající 0,1% denně
z částky, ohledně jíž je Klient v prodlení;
(c) odstoupit od Smlouvy, přičemž odstoupením se stávají splatnými veškeré pohledávky z Půjčky;
(d) přednostně inkasovat peněžní prostředky na úhradu pohledávek ze Smlouvy z kteréhokoli účtu Klienta vedeného u Banky;
(e) bez předchozího oznámení Klientovi provést blokaci prostředků na všech Účtech Klienta v Bance a to až do výše všech
nesplacených peněžních závazků vůči Bance vyplývajících ze Smlouvy, kdy takto provedená blokace se bude vztahovat i na platby
došlé na tyto Účty po provedení blokace;
(f) požadovat úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení, ke dni
vyhotovení této Smlouvy je sazba úroku z prodlení 8,05% p.a. ;
(g) odeslat Klientovi písemnou upomínku o prodlení a v tomto případě účtovat Klientovi poplatek za Poštovní upomínku k zaplacení
dlužné částky ve výši 499 Kč.
Klient je povinen celou čerpanou Půjčku bezodkladně splatit kdykoli na požádání Banky, a to v případech, kdy nastane Případ porušení
nebo dojde k porušení kteréhokoli ustanovení Smlouvy, POP Půjčky nebo VOP.

6.3.
7.

PROHLÁŠENÍ KLIENTA

7.1.

Klient tímto potvrzuje, že měl v rámci sjednávání Půjčky možnost seznámit se se způsobem zpracování osobních údajů mj. pro účely
posouzení úvěruschopnosti a ověření důvěryhodnosti, bonity a platební morálky, a to prostřednictvím Memoranda o zpracování
osobních údajů Equa bank a.s. Součástí Memoranda o zpracování osobních údajů je mj. informace o spolupráci Banky s Bankovním
registrem klientských informací (BRKI) a výměně informací s Nebankovním registrem klientských informací (NRKI).

7.2.

Klient bere na vědomí, že podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů mohou být jeho osobní
údaje vedeny v databázích sdružení SOLUS, z.s.p.o., zájmové sdružení právnických osob (dále jen: „SOLUS“ a „registry“)
sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební
morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto informování není třeba souhlasu spotřebitele a vztahuje se i na vztahy vzniklé v
rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti spotřebitele. Banka se účastní registrů SOLUS, zájmového sdružení
právnických osob.

7.3.

Klient prohlašuje, že byl seznámen a souhlasí s podmínkami akcí, aktuálně pořádaných Bankou, a zpřístupněných na domovské
stránce Banky www.equabank.cz. Podmínky akcí, jichž se Klient účastní, jsou Smluvním dokumentem ve smyslu VOP.

7.4.

Klient prohlašuje, že je svéprávný, že údaje uvedené ve Smlouvě jsou pravdivé, není proti němu vedeno trestní řízení, soudní či
rozhodčí řízení a ani mu takové řízení nehrozí, a že má k dispozici dostatečný objem finančních prostředků pro splácení Půjčky.

7.5.

Klient tímto prohlašuje, že mu byly v dostatečném předstihu před podpisem Smlouvy Bankou poskytnuty veškeré informace podle
Zákona.

7.6.

Klient tímto prohlašuje, že mu Banka poskytla náležité a dostatečné vysvětlení k informacím dle předchozího odstavce, včetně
poučení o důsledcích prodlení se splácením a o dopadech této skutečnosti na Klienta, zejména Klientovi vysvětlila dopady případného
vymáhání neuhrazených částek a zvýšení nákladů na straně Klienta.

7.7.

Klient tímto prohlašuje, že veškerým poskytnutým informacím a poučením zcela porozuměl a po řádném zvážení prohlašuje, že
spotřebitelský úvěr dle Smlouvy uzavřené s Bankou odpovídá jeho potřebám, možnostem a finanční situaci a že si je vědom
veškerých svých povinností ze Smlouvy a negativních dopadů v případě porušení těchto povinností.

7.8.

Klient potvrzuje, že před podepsáním Smlouvy si přečetl všechny její podmínky, že porozuměl všem ustanovením, že Smlouva
představuje jeho svobodnou vůli a nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

7.9.

Prohlášení Klienta pro účely pojištění (platné v případě, kdy si Klient sjednal pojištění dle bodu 2.3): Klient jako pojištěný souhlasí s tím,
že v rámci pojistné smlouvy mezi Bankou jako pojistníkem a pojišťovnou MetLife Europe d.a.c. , irská společnost s reg. č. 415123 se
sídlem 20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Irsko, podnikající v České republice prostřednictvím MetLife Europe d.a.c., pobočka
pro Českou republiku se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, IČ 03926206, a MetLife Europe Insurance d.a.c., irská společnost
s reg. č. 472350, se sídlem 20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Irsko, podnikající v České republice prostřednictvím MetLife
Europe Insurance d.a.c., pobočka pro Českou republiku se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, IČ: 03926079 jako pojišťovnou
(dále jen: „Pojistitel“), bude pojištěný v rozsahu vybraného typu pojištění dle bodu 2.3 Smlouvy.
Klient tímto výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se Skupinovou pojistnou smlouvou č. 400.021, s níž, stejně jako s pojistnými
podmínkami týkajícími se pojistného programu dle článku 2.3. této Smlouvy, souhlasí, a že splňuje podmínky pro zřízení pojištění tam
uvedeného. Klient potvrzuje, že v dostatečném předstihu před přistoupením do pojištění bezplatně obdržel informace o pojištění dle
Skupinové pojistné smlouvy a dle zákona 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, seznámil se s nimi a považuje je za
srozumitelné. Na vlastní žádost tyto informace obdržel v elektronické podobě s vědomím, že mohl zažádat o kopii tištěnou.
Klient bere na vědomí, že pro zařazení do pojištění typu A musí být osobou samostatně výdělečně činnou nebo být v pracovním
poměru a pro zařazení do pojištění typu B musí být v pracovním poměru, jak je uvedeno dále. Podle článku 6 Skupinové pojistné
smlouvy č. 400.021 Klient není pojištěn, pokud nesplňuje následující podmínky:
- je ve věku nejvýše 62 let (včetně) ke dni poskytnutí spotřebitelského úvěru;
- je fyzickou osobou (podnikatelem i nepodnikatelem);
- je v pracovním poměru anebo je osobou samostatně výdělečně činnou;
- vinkuluje pojistné plnění (resp. jeho část) ve prospěch Banky a souhlasí s tím, že Banka je určena obmyšlenou osobou;
- souhlasí s Pojistnými podmínkami;
- bere na vědomí, že pojistné krytí je v případě nedobrovolné ztráty zaměstnání sjednáno pouze na na dobu prvních 60
měsíců od počátku pojištění (maximálně však do 65 let věku či odchodu do důchodu, a to i předčasného).
V případě, že Klient podpisem Smlouvy požádal Banku o zařazení do pojištění typu A nebo B, prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy:
- je starší 18 a mladší 63 let věku (55 let věku v případě dodatečného zařazení do pojištění až po podpisu Smlouvy),
není v pracovní neschopnosti ani částečně nebo úplně invalidní z důvodu úrazu nebo nemoci a nebyl/a v pracovní
neschopnosti ani práce neschopen v délce přesahující nepřetržitě 30 dnů v důsledku nemoci nebo úrazu v posledních
12 měsících; nebyl v posledních 12 měsících hospitalizován v délce trvající nepřetržitě více než 10 dnů; nebyl v
posledních 12 měsících léčen v souvislosti s rakovinou, srdečním nebo cévním onemocněním, cukrovkou, vysokým
krevním tlakem, onemocněním ledvin nebo močových cest, onemocněním nebo úrazem páteře, plicním onemocněním,
nervovou poruchou, chronickým onemocněním žaludku nebo břišních orgánů. Nebyl ve stejném období léčen v
souvislosti s AIDS ani mu nebylo sděleno, že má AIDS nebo symptomy související s AIDS a nebyl ve stejném období
pozitivně testován na AIDS.
V případě, kdy Klient nemůže souhlasit s výše uvedeným prohlášením, bude zařazen do pojištění podle Skupinové pojistné smlouvy č.
400.021 s omezeným pojistným krytím pouze pro případ smrti následkem úrazu, resp. smrti při dopravní nehodě, úplné trvalé invalidity
následkem úrazu, pracovní neschopnosti následkem úrazu a popřípadě nedobrovolné ztráty zaměstnání (v případě balíčku B), v
souladu se Skupinovou pojistnou smlouvou č. 400.021 a příslušnými Pojistnými podmínkami.
V případě, že Klient podpisem Smlouvy požádal Banku o zařazení do pojištění typu B, prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy:
je jako žadatel o pojištění nedobrovolné ztráty zaměstnání starší 18 a mladší 63 let věku (55 let věku v případě
dodatečného zařazení do pojištění po podpisu Smlouvy), je v pracovním poměru na dobu neurčitou minimálně po dobu
posledních 6 měsíců u jednoho zaměstnavatele a byl zaměstnán nepřetržitě po dobu posledních 12 měsíců u jednoho
nebo více zaměstnavatelů ze soukromého nebo státního sektoru na základě pracovní smlouvy na minimální úvazek 30
hodin týdně. Není tedy nezaměstnaný, není ve zkušební době a není si vědom, že by mu hrozila nezaměstnanost,
nebyla mu dána výpověď, nepodal výpověď ani neuvažuje tak učinit, není si vědom skutečnosti, že patří k
zaměstnancům, jejichž pracovní smlouva má být ukončena do 12 měsíců z důvodu organizačních změn. Zároveň jsem
si vědom/a toho, že pojistné krytí je v případě nedobrovolné ztráty zaměstnání platné v prvních 60 měsících od počátku

pojištění, maximálně však do věku 65 let či odchodu do důchodu, a to i předčasného.
Klient si je dále vědom a souhlasí s tím, že v případě, že ke dni podpisu Smlouvy nemůže souhlasit s prohlášením týkajícím se svého
zaměstnání, uvedeným výše, může být zařazen pouze do pojištění poskytovaného v rámci balíčku A.
Klient prohlašuje, že v souvislosti s uzavřením této smlouvy o půjčce mu vzniká riziko, že nebude schopen půjčku splácet z důvodu
událostí popsaných v čl. 2.3 této smlouvy u jím zvolené varianty pojištění. Proto má potřebu prostřednictvím Banky získat pojistnou
ochranu dle Skupinové pojistné smlouvy č. 400.021 a na základě doporučení v čl. 2.3 výše se rozhodl, že vstoupí do pojištění dle
zvolené varianty.
Uvedená prohlášení slouží jako žádost Klienta o zařazení do příslušného pojistného programu dle článku 2.3. této Smlouvy. Klient
veškeré své pohledávky ze Skupinové pojistné smlouvy č. 400.021 vinkuluje ve prospěch Banky a souhlasí s tím, aby Banka byla
současně určena do výše své pohledávky z titulu poskytnutého spotřebitelského úvěru na základě této Smlouvy obmyšlenou osobou.
Klient souhlasí s tím, aby pojistné plnění z výše uvedené Skupinové pojistné smlouvy č. 400.021 bylo použito jako zajištění
spotřebitelského úvěru, který Klientovi dle této Smlouvy poskytla Banka.
Ve smyslu nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), Klient prohlašuje, že:
1. bere na vědomí, že jeho osobní údaje týkající se pojištění uvedené v tomto návrhu budou předány Pojistiteli coby správci
osobních údajů, který je bude zpracovávat, neboť je to nezbytné ke splnění Skupinové pojistné smlouvy č. 400.021 a takové
zpracování je v oprávněném zájmu Pojistitele (prokázání nároku Pojistitele na pojistné, prokázání řádného postupu při
poskytování pojištění v souladu s pojistnou smlouvou).
2. bere na vědomí, že osobní údaje o jeho zdravotním stavu uvedené na této žádosti zpracovává Pojistitel, neboť je to nezbytné
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků vyplývajících z pojištění (zejména nároku na pojistné plnění). To se týká
rovněž dalších osobních údajů, včetně osobních údajů o zdravotním stavu, poskytnutých Klientem Pojistiteli či Bance na
základě Skupinové pojistné smlouvy č. 400.021 a v souvislosti s ní, typicky při likvidaci pojistné události. Při poskytování
pojištění spolupracuje Pojistitel jako správce osobních údajů a Banka jako zpracovatel osobních údajů.
3. je si vědom svého práva přístupu k osobním údajům poskytnutým Pojistiteli a Bance, práva na informace o zpracování, jakož i
práva na opravu takových osobních údajů a dále svého práva požadovat při splnění zákonem stanovených podmínek od
Banky a Pojistitele vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, a to zejména omezením, blokováním, provedením
opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů (výmazem). Klient byl upozorněn na informace o zpracování jeho osobních
údajů Pojistitelem dle čl. 14 GDPR, přičemž veškeré tyto informace kdykoli nalezne v Oznámení o ochraně osobních údajů,
které je dostupné také na webových stránkách Pojistitele www.metlife.cz, v sekci „Kontaktujte nás“ pod odkazem ochrana
osobních informací.
Klient dává souhlas ve smyslu ust. § 2828 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník k tomu, aby Pojistitel zpracovával údaje o jeho
zdravotním stavu, které mu poskytl a poskytne Klient nebo lékařská či jiná zařízení, za účelem likvidace pojistné události, a dále aby
Pojistitel požadoval údaje o zdravotním stavu Klienta, zjišťoval zdravotní stav nebo příčiny smrti, vše za účelem šetření pojistné
události, zejména od zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven a orgánů sociálního zabezpečení. Tento souhlas může Klient
kdykoli odvolat, nicméně pak nebude moci Pojistitel prošetřit pojistnou událost a stanovit výši pojistného plnění.
Klient bere na vědomí, že přistoupením k pojištění se stává pojištěným, nikoliv pojistníkem, a v důsledku toho nemůže disponovat se
Skupinovou pojistnou smlouvou č. 400.021 (tj. ukončit či měnit ji). Informace o skutečnosti, která se týká změny nebo zániku pojištění,
mu oznámí Pojistník. Klient bere na vědomí, že pojištění nelze sjednat odděleně od půjčky. Sjednání pojištění však není povinné a
půjčku lze sjednat bez pojištění.
8.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

8.1.

Informace o zprostředkovateli:
Zprostředkovatel úvěru

-

Adresa

-

Telefonní číslo

-

Emailová adresa

-

8.2.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky odsouhlasenými Bankou a Klientem v souladu s POP Půjčky.

8.3.

Podmínky vzájemné komunikace a doručování upravují VOP. Kontaktní údaje Banky pro účely Smlouvy jsou součástí POP Půjčky.
Klientovi budou poštovní zásilky doručovány na korespondenční adresu určenou Rámcovou smlouvou o poskytování bankovních
a platebních služeb Equa bank a.s. uzavřenou mezi Klientem a Bankou.

8.4.

Klient má právo obrátit se v případě sporu mezi Bankou a Klientem na Finančního arbitra České republiky.

8.5.

Činnost Banky podléhá dohledu ze strany České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

8.6.

Banka a Klient se dohodli, že akceptační lhůta pro přijetí tohoto Návrhu končí nejpozději dnem X.X.XXXX. Pokud Banka neakceptuje
Návrh do tohoto data, pokládá se Návrh za zrušený, o čemž bude Banka Klienta informovat.

8.7.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem akceptace Návrhu Bankou.

Klient:

Banka:
Za Equa bank a.s.

V Praze dne ............................

V ...............................................................dne .....................................

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

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

Ondřej Hák
Ředitel produktů a rozvoje obchodu

Klient

