Stránka 1 z 5
L70401, Version 2.1

Návrh na uzavření Smlouvy o RePůjčce
č.

1.

Úvod

Všechna slova napsaná Kurzívou a s velkým počátečním písmenem jsou pojmy. Vysvětlení pojmů najdete na konci dokumentu, v článku 11.
Zjistíte-li v průběhu čtení dokumentu, že je pro Vás cokoliv nesrozumitelné, obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme a podmínky úvěru Vám
pečlivě vysvětlíme.
Předpokladem pro uzavření Smlouvy je uzavření Rámcové smlouvy o poskytování bankovních, platebních a investičních služeb, na základě
které Vám mimo jiné založíme Účet určený pro splácení RePůjčky, pokud jej u nás ještě založený nemáte.

2.

Identifikace a kontaktní údaje smluvních stran

Údaje o Vás:

Údaje o nás:
Raiffeisenbank a.s.
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. B 2051
Tel: +420 222 010 222

Co je předmětem Smlouvy ?

3.

Navrhujete, abychom s Vámi uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám poskytneme RePůjčku s následujícími parametry:

Kč
Celková výše úvěru

Kč
Doba trvání v měsících
(celkový počet splátek)

Druh spotřebitelského úvěru

Nezajištěný spotřebitelský úvěr

Zápůjční úroková sazba

% p. a.

RPSN

%

Celkem zaplatíte

Kč

Celková měsíční splátka
s pojištěním

Typ volitelného pojištění schopnosti splácet
Měsíční poplatek za pojištění schopnosti splácet

Kč

Celková měsíční splátka bez pojištění

Kč

Účet pro splácení a převod prostředků

/6100

Neúčelová část RePůjčky k volnému použití

Kč

Účelová část RePůjčky ke splacení Převáděných závazků

Kč

4.

Účel a čerpání RePůjčky
4.1. Dohodli jsme se, že účelová část RePůjčky v celkové výši Kč bude použita na předčasné splacení Převáděných závazků uvedených
zde v tabulce.
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5.

Kdy a kam Vám převedeme peníze?
5.1. Dohodli jsme se, že u Převáděných závazků, původně poskytnutých námi, budeme částku nutnou k uzavření těchto Převáděných
závazků inkasovat z Účtu bez Vašich dalších pokynů, tím tyto Převáděné závazky předčasně splatíte a ukončíte.
5.2. Ostatní Převáděné závazky se zavazujete s použitím prostředků načerpaných z této RePůjčky splatit a uzavřít nejpozději do
1 měsíce od načerpání RePůjčky.
5.3. Zavazujete se a výslovně souhlasíte, že v případě, kdy poskytnutá účelová část RePůjčky nebude postačující k úhradě kteréhokoliv
Převáděného závazku, uhradíte bez zbytečného odkladu zbývající část Převáděného závazku z vlastních zdrojů.
5.4. Zavazujete se použít účelovou část RePůjčky výhradně na úhradu Převáděných závazků a ujednat s původními věřiteli předčasné
splacení a ukončení Převáděných závazků. V případě porušení tohoto závazku jsme počínaje druhým kalendářním měsícem po
načerpání RePůjčky oprávněni za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyl některý z Převáděných závazků splacen a uzavřen,
účtovat Vám smluvní pokutu ve výši odpovídající aktuálně platnému Sazebníku. Výslovně souhlasíte s tím, že jsme oprávněni
smluvní pokutu inkasovat bez Vašich dalších pokynů z Vašeho Účtu. Splnění této smluvní povinnosti budeme ověřovat v příslušných
úvěrových registrech, případně Vás vyzveme k písemnému doložení skutečnosti, že jste Převáděný závazek splatil/a a uzavřel/a.

6.

Jak budete RePůjčku splácet?
6.1. RePůjčku se zavazujete splácet pravidelnými měsíčními splátkami, výši těchto splátek uvádíme v článku 3. Výše poslední splátky
může být nižší, její přesnou částku najdete vždy v aktuálním splátkovém kalendáři (článek 6.4).
6.2. Pravidelné měsíční splátky budeme inkasovat bezplatně automaticky z Účtu uvedeného v článku 3. Zavazujete se mít na tomto Účtu
dostatečný zůstatek, abychom mohli inkasovat splátky či případné jiné dlužné částky v řádném termínu. Účet nemůžete po dobu
trvání Smlouvy zrušit, v odůvodněných případech však můžeme číslo účtu pro splácení změnit, v takových případech Vám změnu
předem písemně oznámíme.
6.3. Datem pravidelné splátky bude ten den v měsíci, který má stejné pořadové číslo jako den, kdy jsme Vám RePůjčku převedli na Účet.
Pokud jsme Vám RePůjčku poskytli například 10. ledna, budeme pravidelné splátky inkasovat každý měsíc desátého. Jinak tomu je
pouze v případě, kdy Vám RePůjčku poskytneme 26. – 31. den v měsíci. V takovém případě bude Vaším datem pravidelné splátky
25. den v měsíci. První splátka je splatná v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém jsme Vám RePůjčku poskytli.
6.4. Po dobu trvání Smlouvy Vám kdykoliv bezplatně poskytneme splátkový kalendář RePůjčky v podobě tabulky umoření, obsahující
veškeré náležitosti stanovené v Příloze č. 5 Zákona o spotřebitelském úvěru.
6.5. Po dobu splácení RePůjčky nám můžete navrhnout změnu výše splátky a doby splácení. V takovém případě Váš návrh posoudíme,
a v případě odsouhlasení změny s Vámi uzavřeme dodatek Smlouvy, ve kterém se na změně Smlouvy dohodneme.
6.6. RePůjčku můžete splatit i před termínem splatnosti sjednaným ve Smlouvě, a to celkově, nebo jen částečně. Žádost o předčasné
splacení můžete podat na naší pobočce, nebo prostřednictvím Přímého bankovnictví. V takovém případě mějte na Účtu dostatek
prostředků pro předčasné splacení, v opačném případě předčasné splacení neprovedeme, o čemž Vás budeme informovat. Za
předčasné splacení máme právo požadovat náhradu nákladů maximálně ve výši 1 % z částky předčasně splacené jistiny, pokud
v den předčasné splátky zbývá do původně sjednaného konce RePůjčky alespoň 1 rok. Zbývá-li do data poslední splátky méně než
1 rok, náhrada nákladů nepřesáhne výši 0,5 % z částky předčasně splacené jistiny.
6.7. Zápůjční úroková sazba je roční a je neměnná po celou dobu trvání Smlouvy. Úroky z poskytnuté RePůjčky účtujeme průběžně
a jsou zúčtovány v pravidelné měsíční splátce. Pro potřeby stanovení výše úroků vycházíme z délky kalendářního roku 360 dní
a z počtu dní v měsíci 30.

7.

Co se stane, pokud se opozdíte se splácením?
7.1. Nejprve Vám o opožděné platbě zašleme bezplatné upozornění. Pokud ani poté prostředky neuhradíte, můžeme:
a)
Vám odeslat písemnou upomínku o prodlení a v tomto případě účtovat poplatek ve výši 499 Kč za odeslanou poštovní upomínku
k zaplacení dlužné částky;
b)

požadovat úroky z prodlení, jejichž výše je stanovena nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení
(nebo právním předpisem, který nahrazuje toto nařízení vlády);

c)

od Vás požadovat smluvní pokutu ve výši odpovídající 0,1 % denně z částky, ohledně jíž jste v prodlení.

Výše uvedené můžeme požadovat jednotlivě, v jakékoliv kombinaci nebo i všechno současně.
7.2. Pokud se zpozdíte se splácením, dohodli jsme se, že naše pohledávky vyplývající ze Smlouvy budou spláceny v pořadí stanoveném
dle platných právních předpisů.
7.3. Pokud přestanete splácet RePůjčku, můžeme uplatnit kterýkoliv z principů popsaných v článku 9 a v krajním případě učinit celou
RePůjčku okamžitě splatnou.
7.4. Souhlasíte s tím, že jsme oprávněni pověřit vymáháním naší pohledávky za Vámi externí inkasní agenturu a rovněž jsme oprávněni
takovouto pohledávku postoupit na třetí osobu.

Stránka 3 z 5
L70401, Version 2.1

Kdy bude Smlouva ukončena?

8.

8.1. Smlouvu spolu uzavíráme na dobu určitou. Zánikem Smlouvy nezanikají naše povinnosti vzájemně si vypořádat závazky z této
Smlouvy.
8.2. Smluvní vztah vyplývající ze Smlouvy zaniká v souladu s ustanoveními této Smlouvy a dále v případě, kdy:
a)
provedete úplnou předčasnou splátku dle článku 6.6;
b)

písemně odstoupíte od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Oznámení o odstoupení
zašlete listovní zásilkou na naši adresu uvedenou ve Smlouvě v článku 10.3. V případě, že by tato Smlouva neobsahovala
informace předepsané Zákonem o spotřebitelském úvěru, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, kdy Vám
chybějící informace poskytneme. Odstoupíte-li od Smlouvy, máte povinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30
dnů ode dne zaslání oznámení o odstoupení vrátit jistinu a úrok do data splacení RePůjčky. Výše denního úroku v době sjednání
Smlouvy je Kč;

c)

nebudete souhlasit se změnou VOP, kterou jsme Vám navrhli. V takovém případě zesplatníme RePůjčku k datu účinnosti nových
VOP. Tehdy máte povinnost uhradit nám celou zbylou nesplacenou část RePůjčky a příslušné úroky, nedohodneme-li se jinak.

8.3. Okamžikem ukončení Smlouvy Vám vzniká povinnost splatit nám všechny dosud nesplacené závazky ze Smlouvy, a to okamžitě,
s výjimkou případu odstoupení od Smlouvy do 14 dnů od dne jejího uzavření, kdy se řídíme režimem popsaným v článku 8.2
písm. b).

Případy porušení a jejich následky

9.

9.1. Za zásadní porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy vedle případů, které odůvodňují odstoupení od Smlouvy z naší strany
podle VOP nebo ukončení Rámcové smlouvy z naší strany, považujeme dále:
a)
uvedete-li v Žádosti nepravdivé či neúplné informace;
b)

porušíte-li některou z povinností vyplývající z této Smlouvy;

c)

použijete-li RePůjčku k jinému účelu, než bylo sjednáno v této Smlouvě;

d)

bude-li proti Vám zahájeno trestní, exekuční nebo obdobné řízení;

e)

dozvíme-li se o jiné skutečnosti, která by mohla mít podle našeho názoru podstatný nepříznivý vliv na Vaši schopnost plnit řádně
a včas závazky z našeho smluvního vztahu.

9.2. Pokud nastane Případ porušení, jsme s přihlédnutím k jeho závažnosti a ostatním okolnostem podle vlastní úvahy oprávněni (vedle
oprávnění vyplývajících z VOP) učinit kterékoliv z následujících opatření:
a)
pozastavit či odmítnout čerpání RePůjčky;
b)

odstoupit od Smlouvy, přičemž odstoupením se stávají splatnými veškeré pohledávky z RePůjčky;

c)

prohlásit dosud nesplacenou RePůjčku nebo její část za splatnou;

d)

přednostně inkasovat peněžní prostředky na úhradu pohledávek ze Smlouvy z kteréhokoliv účtu, který u nás máte vedený;

e)

bez předchozího oznámení Vám zablokovat prostředky na Vašich účtech a to až do výše všech nesplacených peněžních
závazků vyplývajících ze Smlouvy, kdy takto provedená blokace se bude vztahovat i na platby došlé na tyto účty po provedení
blokace;

9.3. V případě, že prohlásíme RePůjčku nebo její část za splatnou, vyzveme Vás k úhradě dlužné částky a poskytneme Vám k tomu lhůtu
30 dnů.

10.

Závěrečná ustanovení

Dohodli jsme se na následujícím:
10.1. Prohlašujete, že:
a)
jste v dostatečném předstihu před podpisem tohoto Návrhu obdržel/a Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru
a veškeré další informace vyžadované Zákonem o spotřebitelském úvěru a jejich náležité vysvětlení, zodpověděli jsme veškeré
Vaše dotazy a podmínky RePůjčky jsme Vám pečlivě vysvětlili;
b)

nejste si v době podpisu této Smlouvy vědom/a Případu porušení dle článku 9;

c)

máte dostatečný příjem pro splácení této RePůjčky a RePůjčka v parametrech uvedených ve článku 3 odpovídá Vašim potřebám;

d)

veškeré informace, které jsme od Vás obdrželi, jsou pravdivé a nezkreslené, a nebyla nám zamlčena nebo neposkytnuta
jakákoliv podstatná informace, která by nás přiměla neakceptovat tento Návrh nebo neposkytnout Vám RePůjčku;

e)

Smlouva představuje Vaši svobodnou vůli a nebyla uzavřena v tísni či za jakkoliv nevýhodných podmínek;

f)

jste se seznámil/a se způsobem zpracování osobních údajů deklarovaným Bankou v Memorandu o zpracování osobních údajů
(Equa bank), dostupným také na www.equabank.cz;

g)

vztahuje-li se na Smlouvu marketingová akce, seznámil/a jste se s podmínkami této akce, podmínky jsou mimo jiné dostupné
i na www.equabank.cz;

10.2. Smlouvu můžeme měnit pouze písemnými dodatky, které si spolu odsouhlasíme.
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10.3. Podmínky naší vzájemné komunikace a doručování upravují VOP. Naše kontaktní adresa pro zasílání písemností je: Raiffeisenbank
a.s., Správa spotřebitelských úvěrů Equa bank, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, kontaktní e-mailová adresa: info@equabank.cz,
kontaktní telefonní číslo klientského centra: +420 222 010 222
10.4. V případě našeho sporu se můžete obrátit na Finančního arbitra České republiky, www.finarbitr.cz
10.5. Činnost Banky podléhá dohledu ze strany České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
10.6. Akceptační lhůta pro přijetí tohoto Návrhu končí nejpozději dnem . Pokud Návrh neakceptujeme do tohoto data, pokládá se za
zrušený.
10.7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den, kdy akceptujeme podepsaný Návrh.

11.

Pojmy použité v tomto dokumentu

Níže jsou uvedeny pojmy použité v tomto dokumentu. Pojem je v textu uveden vždy s počátečním velkým písmenem a je zvýrazněn kurzívou.

Banka

Raiffeisenbank a.s., kontaktní údaje jsou uvedeny v článku 1

Equa bank

Equa bank znamená obchodní značku Banky pro Bankovní služby, které poskytovala Equa bank a.s.
do dne účinnosti fúze sloučením Banky a Equa bank a.s. a které po dni účinnosti fúze poskytuje Banka
jako nástupnická společnost.

Equa bank a.s.

Equa bank a.s. znamená společnost Equa bank a.s., IČO 471 16 106, sídlem Karolinská 661/4, 186 00
Praha 8, jež zanikla fúzí sloučením s Bankou a jejíž jmění na Banku přešlo.

Návrh

Návrh na uzavření Smlouvy o RePůjčce je tento dokument. Banka jej vystavila na základě Vaší Žádosti.
Banka je oprávněna Návrh odmítnout a Smlouvu neuzavřít.

Občanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Pojistitelem pro účely pojištění RePůjčky je:

Pojistitel

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, IČO 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, IČO: 03926079

Pojistná smlouva

Skupinová pojistná smlouva č. 400.021 uzavřená mezi Bankou jako pojistníkem a Pojistitelem

Převáděné závazky

Vaše stávající závazky, které touto Smlouvou refinancujete, nebo konsolidujete. Jednotlivě jsou
rozepsány v kapitole 4.1 této Smlouvy.

Přímé bankovnictví

Zejména internetové, mobilní a telefonní bankovnictví

Případ porušení

Skutečnost, která je důvodem pro odstoupení od Smlouvy z naší strany, jedná se o zásadní případy
porušení povinností vyplývajících ze smluvního vztahu uvedené ve článku 9.1.

RePůjčka

Nezajištěný spotřebitelský úvěr

RPSN

Roční procentní sazba nákladů, v této Smlouvě je spočítána s následujícími předpoklady: RePůjčku ve
výši Kč vyčerpáte jednorázově, následně splácíte měsíční splátku ve výši Kč po dobu měsíců,
RePůjčku splácíte řádně a včas. Ve výpočtu RPSN není zahrnuto případné pojištění.

Sazebník

Dokument obsahující stávající výši poplatků, které Banka účtuje v souvislosti s poskytováním
bankovních a platebních služeb.

Smlouva

Smlouva představuje tuto smlouvu o zápůjčce ve smyslu § 2390 a násl. Občanského zákoníku
a nezajištěný splátkový spotřebitelský úvěr ve smyslu Zákona o spotřebitelském úvěru. Pokud
akceptujeme tento Návrh, vystavíme Vám do Přímého bankovnictví Akceptaci návrhu na uzavření
Smlouvy o RePůjčce. Podepsaný Návrh a podepsaná Akceptace návrhu na uzavření Smlouvy
o RePůjčce tvoří Smlouvu.
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Účet

Běžný (nespořicí) účet Equa bank v Kč sloužící pro běžné platební operace (převody, inkaso, apod.)
Pokud jste v době vyhotovení tohoto Návrhu u nás neměl/a zřízený běžný (nespořicí) účet, otevřeli
jsme jej pro Vás a vydáme Vám k němu platební kartu ve standardní bezplatné variantě. Vedení tohoto
účtu je bezplatné.

VOP

Všeobecné obchodní podmínky, které podrobněji upravují vzájemný vztah Vás jako klienta a nás jako
Banky (například vzájemnou komunikaci) a které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost

Na základě Vaší žádosti spolu chceme uzavřít tuto Smlouvu. Žádost obsahuje nejen údaje
o požadovaných parametrech RePůjčky, ale také vybrané údaje o Vaší osobě, které nám pomáhají
posoudit Vaši úvěruschopnost.

12.

Podpis Návrhu Smlouvy

Podpisem níže potvrzujete, že jste se pečlivě seznámil/a s tímto Návrhem, je pro Vás plně srozumitelný a zavazujete se plnit závazky z něj
vyplývající.

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

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

