Smlouva o poskytnutí splátkového úvěru
(dále jen „Smlouva“)

Poskytovatel:
Fio banka, a.s.
IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704
(dále jen „Banka“)
Kontaktní údaje Banky:
telefonní kontakt: 224 346 111
e-mailová adresa: fio@fio.cz
číslo faxu: 224 346 110
adresa internetových stránek: http://www.fio.cz/

Zprostředkovatel:
Společnost RM-S FINANCE, s.r.o., IČ: 629 15 240, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, sp. zn. C, vložka 35504
telefonní kontakt: 224 346 800
e-mailová adresa: fio@fio.cz
Číslo smlouvy:

(vyplní Banka)

Klient – fyzická osoba spotřebitel
Jméno a příjmení:

Pohlaví:

R. č.:2)

Místo narození:

Stát. přísl.:1)

Rodinný stav:

Trvalý pobyt: Ulice + č.p.

Město, obec:

PSČ:

Stát:

Politicky exponovaná dle zákona 253/2008 sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti:
Korespondenční adresa:3) Ulice + č.p.
Telefon:

Mobilní telefon:

Město, obec:

PSČ:

Fax:

E-mail:

Stát:

Druh průkazu totožnosti:4)

Číslo:

Země vydání:1)

Platný do:

Vydal:

Druh průkazu totožnosti:5)

Číslo:

Země vydání:1)

Platný do:

Vydal:

(dále také jako „Klient“)
Přidělené číslo Klienta: (vyplní Banka)

1) zkratka státu dle Seznamu, 2) není-li, datum narození, 3) není třeba vyplňovat, je-li shodná s adresou trvalého pobytu, 4) občané zemí EU
občanský průkaz nebo pas, ostatní cestovní pas, 5) druhý průkaz totožnosti je-li vyžadován
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I. Poskytnutí Úvěru
1. Banka se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Klientovi peněžní prostředky (dále jen „Úvěr“) v celkové výši
…………..,- Kč bez sledování účelu jejich čerpání a Klient se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a
zaplatit veškeré příslušenství Úvěru. Úvěr je poskytován jako bezúčelový spotřebitelský úvěr s anuitním
splácením.
2. V souvislosti s poskytnutím Úvěru povede Banka Klientovi Úvěrový účet č. ……………., na kterém bude Banka
evidovat své pohledávky za Klientem. Úvěrový účet dle předchozí věty není účtem určeným pro platební styk.
Klient je oprávněn sledovat veškeré pohyby na Úvěrovém účtu prostřednictvím Internetbankingu
II. Čerpání Úvěru
1. Smluvní strany se dohodly, že Úvěr bude jednorázově načerpán na Běžný účet, a to v den uzavření Smlouvy.
Za účelem čerpání Úvěru dle předchozí věty Klient Bance uzavřením Smlouvy uděluje pokyn k provedení
čerpání Úvěru na Běžný účet, a to v den uzavření Smlouvy. Jedinou podmínkou čerpání Úvěru je tak uzavření
této Smlouvy.
III. Poplatky a Úroková sazba
1. Smluvní strany se dohodly, že po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou je Klient
povinen hradit Bance Poplatky, a to i v případě, že nedojde k čerpání Úvěru.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že Úroková sazba Úvěru je platná po celou dobu trvání Smlouvy a činí ……. %
p.a.
3. Vedení Úvěrového účtu a Běžného účtu je ke dni uzavření Smlouvy podle Ceníku bezplatné.
4. Roční procentní sazba nákladů (dále jen „RPSN“) je stanovena za níže uvedených podmínek použitých pro
výpočet této sazby. Výše RPSN, denní výše úroků a výše, počet a četnost plateb pro účely splácení Úvěru je
uvedena níže:
Hlavní informace
•

RPSN

•

Celková částka splatná Klientem*

% p.a.
Kč

Vstupní údaje pro výpočet RPSN a celkové částky splatné Klientem
•

Výše Úvěru

•

Poplatek za poskytnutí Úvěru 0,00 Kč

•

Ostatní náklady snižující celkovou výši Úvěru 0,00 Kč

•

Celková výše Úvěru **

•

Výše měsíční anuitní Splátky

•

Úroková sazba

•

Počet Splátek
, jejichž četnost je měsíční a jsou splatné vždy v den, jež svým číselným označením v
příslušném kalendářním měsíci odpovídá číselnému označení dni čerpání Úvěru dle Smlouvy. V případě,
že den splatnosti Splátky dle předchozí věty připadne na den, jehož číselné označení se v příslušném
kalendářním měsíci nevyskytuje, tak splatnost Splátky je poslední den v takovém kalendářním měsíci

Kč

Kč
Kč

% p.a.

Předpoklady výpočtu RPSN:
•

spotřebitelský Úvěr bude trvat po dohodnutou dobu a Klient i Banka plní řádně a včas své povinnosti

•

Úroková sazba je neměnná po dobu splatnosti Úvěru
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Vysvětlivky
* Součet všech nákladů spojených s Úvěrem a celkové výše Úvěru. V případě mimořádných Splátek a jiných změn
v podmínkách Úvěru se mohou tyto náklady lišit.
** Částka, která je Klientovi opravdu k dispozici.

IV. Splácení Úvěru, příslušenství a Poplatků
1. Smluvní strany se dohodly, že Úvěr bude splacen nejpozději do ……… let a …….. měsíců ode dne uzavření
Smlouvy. Klient se s Bankou dohodl, že dluh ze Smlouvy je Klient oprávněn kdykoliv zcela nebo částečně
splatit, a to bez jakéhokoliv poplatku či sankce.
2. Klient se zavazuje splácet Úvěr měsíčními Splátkami s tím, že výše Splátky činí ………... Kč. Splatnost Splátky
je vždy den, jež svým číselným označením v příslušném kalendářním měsíci odpovídá číselnému označení dni
čerpání Úvěru dle Smlouvy. V případě, že den splatnosti Splátky dle předchozí věty připadne na den, jehož
číselné označení se v příslušném kalendářním měsíci nevyskytuje, tak splatnost Splátky je poslední den
v takovém kalendářním měsíci. Celkový počet Splátek bude činit ...., a to za předpokladu, že nedojde ke změně
Smlouvy v souladu s Obchodními podmínkami. Smluvní strany se dohodly, že na základě Smlouvy nelze
platbami namísto splácení Úvěru vytvořit kapitál a využít jej ke splacení Úvěru.
3. Smluvní strany se dohodly, že Splátka úvěru, úhrada úroků, úhrada Smluvní pokuty, úhrada Poplatků, úhrada
úroků z prodlení a též dalšího příslušenství Úvěru, jakož i dalších pohledávek Banky za Klientem bude
prováděna formou inkasního příkazu z Běžného účtu číslo …………/2010, a to v den splatnosti anebo kterýkoliv
den poté, není-li dále stanoveno jinak.
4. Smluvní strany se dohodly, že příslušenství Úvěru se ke dni jeho splatnosti připočítává k jistině Úvěru,
nestanoví-li Banka jinak, a úrok z Úvěru i úrok z prodlení se od prvního dne po této splatnosti vypočítá z takto
zvýšené jistiny. Ustanovení předchozí věty se nedotýká výše Splátky, která vychází z předpokladu řádného
splácení Úvěru. Dosáhne-li jistina výše Úvěru, nepřipisuje se úrok z Úvěru ani úrok z prodlení k jistině Úvěru,
ale stávají se příslušenstvím Úvěru a Banka má nárok na úroky z takového příslušenství, a to jak ve vztahu k
úrokům z Úvěru, tak k úrokům z prodlení, to vše nestanovila-li Banka jinak v souladu s první větou tohoto
odstavce.
V. Smluvní pokuta, úrok z prodlení a účelně vynaložené náklady
1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s plněním peněžitých dluhů vůči Bance vzniklých na základě
Smlouvy se Klient zavazuje hradit Bance roční úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy, tedy
aktuálně ve výši roční výše repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí,
v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů, s tím, že repo sazbou rozhodnou pro stanovení výše
úroku z prodlení ve smyslu právních předpisů je dvoutýdenní (2T) repo sazba, která je vyhlašovaná Českou
národní bankou. Ke dni uzavření Smlouvy je 2T repo sazba stanovena ve výši 0,25 %, tedy výše úroku
z prodlení ke dni uzavření Smlouvy je 8,25 % p.a. Výše úroků z prodlení dle předchozí věty se může měnit
v závislosti na změně právních předpisů anebo v souvislosti se změnou 2T repo sazby. Dále je Banka
oprávněna v případě prodlení s plněním peněžitého dluhu požadovat po Klientovi uhrazení Smluvní pokuty
z prodlení ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně které je Klient v prodlení. Klient se zavazuje uvedenou
Smluvní pokutu z prodlení uhradit. Splatnost úroku z prodlení a Smluvní pokuty z prodlení je stanovena v článku
Obchodních podmínek pojmenovaném „Prodlení Klienta se splácením Úvěru“.
2. Pokud bude Klient v prodlení delším než 90 dnů s plněním svých dluhů vůči Bance vzniklých na základě
Smlouvy, je povinen Klient hradit Bance z takových dluhů roční úrok z úvěru ve výši roční výše repo sazby
stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm
procentních bodů, s tím, že repo sazbou rozhodnou pro stanovení výše takových úroků z úvěru je dvoutýdenní
(2T) repo sazba, která je vyhlašovaná Českou národní bankou. V případě, že Úroková sazba sjednaná
Smlouvou bude nižší než sazba úroku z úvěru vypočítaná dle tohoto odstavce, tento odstavec se neuplatní.
3. Smluvní strany se dohodly, že Banka je oprávněna za konkrétní nepeněžité Porušení Smlouvy požadovat po
Klientovi Smluvní pokutu. Výše Smluvní pokuty za Porušení smlouvy činí 1 % z Úvěru za každý i započatý
měsíc porušování Smlouvy až do doby sjednání nápravy. Klient se zavazuje uvedenou Smluvní pokutu uhradit,
a to včetně zmíněných úroků z prodlení počítaných z výše Smluvní pokuty. Uložení Smluvní pokuty, její výši a
splatnost Banka oznámí Klientovi Oznámením, to se však netýká Smluvní pokuty z prodlení.

3/5

Smluvní strany se dohodly, že prodlení s plněním dluhu vůči Bance ze Smlouvy může způsobit dále uvedené
důsledky, zejména bude Banka oprávněna: (i) prohlásit Úvěr za předčasně splatný, (ii) požadovat po Klientovi
náhradu všech účelně vynaložených nákladů, které Bance vzniknou v souvislosti s prodlením (zejména
poštovné) a (iii) v případě úspěchu v soudním řízení, jehož předmětem bude uhrazení dlužné částky
v souvislosti se Smlouvou, přistoupit k výkonu rozhodnutí, který může být proveden zejména prodejem
movitých a nemovitých věcí ve vlastnictví Klienta, dále srážkami z Klientovy mzdy a jiných příjmů nebo může
být postižen jakýkoli bankovní účet Klienta.
I. Ukončení smluvního vztahu
1. Klient je oprávněn odstoupit od uzavřené Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Lhůta pro
odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Bance v listinné podobě s úředně
ověřeným podpisem Klienta prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní služby nejpozději v poslední
den lhůty. V případě, že Klient od Smlouvy odstoupí, tak je povinen Bance bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit čerpanou jistinu Úvěru a úrok ve výši, na který by Bance vznikl
nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl Úvěr čerpán, do dne, kdy je
jistina Úvěru splacena. Částka odpovídající dennímu úroku z úvěru od doby uzavření Smlouvy do uplynutí lhůty
pro odstoupení od Smlouvy podle příslušného ustanovení Obchodních podmínek je uvedena v čl. III odst. 4 této
Smlouvy v tabulce s výpočtem RPSN. Uvedená částka vychází z předpokladu, že došlo k čerpání celé výše
Úvěru poskytnutého na základě Smlouvy.
2. Další informace ohledně možnosti ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou jsou uvedeny
v Obchodních podmínkách v článku pojmenovaném „Ukončení smluvního vztahu“.

VII. Ostatní ujednání
1. Klient potvrzuje, že byl prostřednictvím Informačního memoranda Banky, jehož aktuální znění je dostupné na
webu https://www.fio.cz/o-nas/dokumenty-ceniky/informacni-materialy nebo jakékoliv pobočce Banky,
informován o zpracování osobních údajů, jakož i o jeho právech, které mu v oblasti ochrany osobních údajů
přiznávají příslušné právní předpisy.
2. Klient čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v této Smlouvě jsou úplné a pravdivé, a zároveň se
zavazuje neprodleně oznamovat Bance veškeré jejich změny.
3. Klient souhlasí s tím, že tato Smlouva a veškeré právní vztahy z nich vyplývající se řídí českým právním řádem.

4. Klient je oprávněn obdržet kdykoliv na požádání na pobočce Banky či prostřednictvím držitele poštovní licence
bezplatný výpis z Úvěrového účtu v podobě tabulky umoření ve znění požadovaném Zákonem obsahující
dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé Splátky ukazující
umořování jistiny, úrok vypočítaný na základě Úrokové sazby a veškeré dodatečné náklady.
5. Veškeré pojmy, které jsou v této Smlouvě, v Obchodních podmínkách a v jiných dokumentech se Smlouvou
souvisejících označeny velkými písmeny, se vykládají v souladu s významem jim přiřazeným v
Obchodních podmínkách či ve Smlouvě, nevyplývá-li z konkrétního kontextu nebo Obchodních podmínek něco
jiného.
6. Klient potvrzuje, že si Obchodní podmínky pro poskytování splátkových úvěrů pro spotřebitele (výše i dále jen
„Obchodní podmínky“), Ceník převzal v textové podobě, seznámil se s nimi, rozumí jim, bez výhrad s nimi
souhlasím a zavazuje se Obchodní podmínky dodržovat. Dále Klient potvrzuje, že v dostatečném časovém
předstihu před uzavřením Smlouvy obdržel v textové podobě Předsmluvní informace, všem ustanovením
Předsmluvních informací rozumí, a pokud některému ustanovení nerozuměl, požádal Banku či
Zprostředkovatele o vysvětlení a všechny jeho otázky mu byly zcela zodpovězeny a ustanovení Předsmluvních
informací mu byly na základě jeho žádosti náležitě vysvětleny tak, že je schopen posoudit, zda navrhovaná
Smlouva odpovídá jeho potřebám a finanční situaci, a dále že prohlašuje, že k ustanovením Předsmluvních
informací nemá další otázky.
7. Smluvní strany se dohodly, že Banka je oprávněna měnit Obchodní podmínky a Ceník způsobem uvedeným
v článku Obchodních podmínek pojmenovaném „Závěrečná ustanovení“.
8. Klient byl informován, že Banka nevyžaduje pojištění Úvěru. Smluvní strany se dohodly, že uzavřením Smlouvy
se k jeho pohledávkám za Bankou na výplatu peněžních prostředků evidovaných na všech jeho účtech, které
Banka pro něj zřídila a vede, včetně veškerých peněžních prostředků došlých kdykoliv v budoucnu na jakýkoliv
jeho účet, který Banka pro něj zřídila a vede, se zřizuje zástavní právo ve prospěch Banky k zajištění
pohledávky Banky za Klientem z dluhu vyplývajícího ze Smlouvy.
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9. Klient potvrzuje, že si je vědom toho, že v souvislosti s uzavřením Smlouvy mu nevznikají žádné náklady za
služby notáře či jiné obdobné náklady.
10. Dohled nad dodržováním zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. vykonává Česká národní banka, se
sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
11. V případě sporu ze Smlouvy či v souvislosti s ní může Klient využít mimosoudního řešení sporu prostřednictvím
služeb Finančního arbitra České republiky, www.finarbitr.cz. Působnost Finančního arbitra České republiky je
uvedena v § 1 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb. (v čase podpisu Smlouvy je působnost Finančního arbitra České
republiky vymezena mimo jiné takto: „K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je
příslušný též Finanční arbitr České republiky, jedná-li se o spor mezi spotřebitelem a
a) poskytovatelem platebních služeb při poskytování platebních služeb,
b) věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby.“).

Fio banka a.s.
Blok A:
Bude-li tato Smlouva uzavřena osobně na pobočce Banky, je relevantní tento Blok A (a nikoliv Blok B) a
zde uvedené informace:
Vlastnoručním podpisem na pobočce Banky Klient přijímá tento návrh Smlouvy, který mu byl Bankou vložen do
Internetbankingu a na základě jeho žádosti i vytištěn na pobočce Banky. V okamžiku podpisu tohoto návrhu
Smlouvy na pobočce Banky (před marným uplynutím platnosti návrhu Smlouvy) je Smlouva uzavřena.

V ___________________, dne _______________, čas _____________

…………………………………
podpis Klienta

Blok B:
Bude-li tato Smlouva uzavřena prostřednictvím Internetbankingu, je relevantní tento Blok B (a nikoliv Blok
A) a zde uvedené informace:
Tato Smlouva byla autorizována elektronickým úkonem v aplikaci Internetbanking uživatelem .............., přidělené
číslo klienta .............., dne .............. v .............. z IP ..............
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