PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU
Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2704,
(dále jen „Banka“),
1.
Věřitel
Adresa*
Telefonní číslo
E-mailová adresa
Číslo faxu
Adresa internetových stránek
*

Fio banka, a.s.
IČ: 618 58 374
Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721
+ 420 224 346 800
fio@fio.cz
+ 420 224 346 110
http://www.fio.cz/

seznam poboček Banky je uveden na internetových stránkách http://www.fio.cz/o-nas/kontakty
Zprostředkovatel úvěru
Adresa
Telefonní číslo
E-mailová adresa

RM-S FINANCE, s.r.o.
IČ: 629 15 240
Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721
+ 420 224 346 800
fio@fio.cz

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru:
Druh spotřebitelského úvěru

Úvěr s možností přečerpání aktuálního zůstatku na běžném
účtu až do výše sjednaného úvěrového rámce.

Celková výše spotřebitelského úvěru

viz. níže uvedená tabulka v této části

To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku
poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr.

Podmínky čerpání
To znamená jakým způsobem a kdy obdržíte peníze.

Doba trvání spotřebitelského úvěru

Úvěr lze čerpat výběrem hotovosti na pobočkách Banky,
výběrem kartou, je-li k účtu zřízena, platbou za zboží a
služby, nebo převodem peněžních prostředků z účtu po dobu
účinnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru ve formě
kontokorentního úvěru. Pro čerpání musí být splněny tyto
podmínky: uzavřena příslušná smlouva, na základě které
Banka klientovi zřídí a povede běžný účet a elektronickou
správu účtů (Internetbanking)
1 rok s možností obnovy doby poskytnutí úvěrového rámce
na následující rok.
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Splátky a případně způsob rozdělení splátek

Budete muset uhradit toto:
Počet a výše splátek kontokorentního úvěru je rozvržena v
níže uvedené tabulce v této části, a to za předpokladu, že
nedojde k obnově smlouvy o spotřebitelském úvěru ve formě
kontokorentního úvěru. Dojde-li k obnově smlouvy o
spotřebitelském úvěru ve formě kontokorentního úvěru, dojde
zároveň k obnově doby poskytnutí úvěrového rámce s tím, že
úvěr a jeho příslušenství budou zcela splaceny nejpozději do
jednoho roku ode dne obnovy doby poskytnutí úvěrového
rámce, nedojde-li k další obnově doby poskytnutí úvěrového
rámce z důvodu obnovy smlouvy o spotřebitelském úvěru ve
formě kontokorentního úvěru.
Úroky a/nebo poplatky budou splatné tímto způsobem:
viz. níže uvedená tabulka v této části, a to úhradou na běžný
účet klienta. Na základě smlouvy o spotřebitelském úvěru ve
formě kontokorentního úvěru nelze platbami Klienta namísto
splácení úvěru vytvořit kapitál a využít jej ke splacení úvěru.

Celková částka, kterou je třeba zaplatit

viz. níže uvedená tabulka v této části

To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné
další náklady související s Vaším úvěrem.

Požadované zajištění
Jedná se o popis zajištění, které máte v
souvislosti se smlouvou o spotřebitelském
úvěru poskytnout.

Zástavní právo k pohledávkám Klienta za Bankou na výplatu
peněžních prostředků evidovaných na všech účtech Klienta,
které Banka pro Klienta zřídila a vede, včetně veškerých
peněžních prostředků došlých kdykoliv v budoucnu na
jakýkoliv účet Klienta, který Banka pro Klienta zřídila a vede.

Splátky nevedou k okamžitému umořování
jistiny

ANO, protože došlé platby budou započítávány postupně na
úhradu úroků z úvěru, poplatku za přistavení úvěru, ostatních
poplatků, splátky jistiny, úroků z prodlení a případných
smluvních pokut.

Parametry úvěru
výpůjční úroková sazba (% p.a.)
první den poskytnutí úvěrového rámce
poplatek za poskytnutí úvěru
jistina
úroky
celkové náklady
RPSN
Denní úrok z úvěru při odstoupení od Smlouvy
Počet, výše a četnost splátek (splátkový kalendář)
poplatek za poskytnutí úvěru
úhrada poplatku za poskytnutí úvěru
čerpání jistiny
úrok
splátka úroků
úrok
splátka úroků
úrok
splátka úroků
úrok
splátka úroků
úrok
splátka úroků
úrok
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splátka úroků
úrok
splátka úroků
úrok
splátka úroků
úrok
splátka úroků
úrok
splátka úroků
úrok
splátka úroků
úrok
splátka úroků
úrok
splátka úroků
splacení jistiny
Podmínky pro výpočet RPSN:
· úvěr je vyčerpán v první den poskytnutí úvěrového rámce v plné výši a považuje se za plně vyčerpaný
po celou dobu poskytnutí úvěrového rámce
· poplatek za poskytnutí úvěru je věřitelem účtován v první den poskytnutí úvěrového rámce a splacen
dlužníkem ke stejnému dni
· úvěr je splacen jednou splátkou v plné výši v poslední den poskytnutí úvěrového rámce
· úrok z úvěru je věřitelem účtován k poslednímu dni kalendářního měsíce a poslednímu dni poskytnutí
úvěrového rámce a splacen dlužníkem ke stejnému dni

3.

Náklady spotřebitelského úvěru:

Výpůjční úroková sazba nebo případně různé
úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které
se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují

viz. výše uvedená tabulka v části „2. Popis základních
vlastností spotřebitelského úvěru“ výše

Roční procentní sazba nákladů (RPSN)
Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční
procento celkové výše úvěru.
Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky.

Je pro získání úvěru nebo pro jeho získání za
nabízených podmínek nezbytné uzavřít
- Pojištění úvěru nebo
- Smlouvu o jiné doplňkové službě?
Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy, nejsou
zahrnuty v RPSN.

Související náklady
Vyžaduje se vedení jednoho nebo více účtů
zaznamenávajících platební transakce a
čerpání
Veškeré další náklady vyplývající ze smlouvy,
ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

viz. tabulka v části „2. Popis základních vlastností
spotřebitelského úvěru“ výše

NE
ANO, pro získání kontokorentního úvěru je nezbytné uzavřít
smlouvu, na základě které Banka pro klienta zřídí běžný
účet a Internetbanking.
NE
Banka vyžaduje vedení jednoho běžného účtu.
viz. tabulka v části „2. Popis základních vlastností
spotřebitelského úvěru“ výše
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Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady
související se smlouvou, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr, změnit

Banka je oprávněna navrhnout klientovi změnu obchodních
podmínek pro spotřebitelský úvěr ve formě kontokorentního
úvěru jakož i změnu sazebníku pro kontokorentní úvěru pro
fyzické osoby Fio banky, a.s. (dále „Návrh na změnu“).
Návrh na změnu se klientovi poskytuje alespoň 2 měsíce
před navrženou účinností změn, a to prostřednictvím
elektronické zprávy účtů - Internetbankingu nebo na jiném
trvalém nosiči dat.
Pokud klient Návrh na změnu odmítne, má právo smlouvu
o spotřebitelském úvěru ve formě kontokorentního úvěru
(dále jen „Smlouva“) přede dnem, kdy má návrh změny
nabýt účinnosti, bezúplatně a s okamžitou účinností
vypovědět. Jestliže klient odmítne Návrh na změnu a
nevyužije svého práva dle předchozí věty, považuje se to
automaticky za výpověď Smlouvy podanou Bankou, pokud
nestanoví Banka jinak. Odmítnutí Návrhu na změnu,
odvolání odmítnutí Návrhu na změnu nebo výpověď
Smlouvy musí být v písemné podobě doručena na adresu
sídla Banky nebo na jakoukoliv její pobočku. Klient je
kdykoli oprávněn po dobu výpovědní lhůty odvolat svoje
odmítnutí Návrhu na změnu. Včasné odvolání odmítnutí
Návrhu na změnu, dle předchozí věty, má za následek, že
podaná výpověď se považuje od počátku za zrušenou.
Klient Návrh na změnu přijme, jestliže (i) byl Návrh na
změnu poskytnut klientovi způsobem a ve lhůtě dle výše
uvedeného a (ii) klient Návrh na změnu neodmítl.

Povinnost zaplatit náklady na služby notáře

NE

Náklady v případě opožděných plateb
Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít
závažné důsledky (např. nucený prodej majetku)
a způsobit potíže při získávání úvěru
v budoucnosti

Za opožděné platby Vám bude účtováno:
smluvní úroky z prodlení vypočtené z denních výší dluhu
za použití úrokové sazby ve výši stanovené právními
předpisy, tj. roční výši repo sazby stanovené Českou
národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v
němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů.
Repo sazbou rozhodnou pro stanovení výše úroků z
prodlení ve smyslu výše uvedeného je 2T repo sazba.
Sazba smluvních úroků z prodlení k dnešnímu dni činí
........ % p.a. Smluvní úroky z prodlení budou Bankou
připisovány k jistině dluhu vždy k poslednímu dni
kalendářního měsíce.
Banka dále může po klientovi požadovat uhrazení smluvní
pokuty ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně které je
Klient v prodlení.

4.

Další důležité právní aspekty

Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se
sjednává spotřebitelský úvěr

ANO

Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14
kalendářních dnů.

Předčasné splacení
Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to
kdykoliv, zcela nebo zčásti

ANO, bez jakýchkoliv poplatků či sankcí.
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Vyhledávání v databázi
Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o
výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto
vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí
spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí
takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu
osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou
bezpečností.

Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr
Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu
smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. To
neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten
přistoupit k uzavření smlouvy s Vámi.

Doba, po kterou je věřitel vázán informacemi
poskytnutými před uzavřením smlouvy, ve které
se sjednává spotřebitelský úvěr nebo návrhem
na uzavření této smlouvy.
5.

ANO, banka vyhledává informace o osobě klienta v těchto
databázích:
- Bankovní registr klientských informací provozovaný
společností CBCB – Czech Banking Credit Bureau,
a.s., IČ: 26199696, sídlo Praha 1, Na Příkopě č.p.
1096, č.o.21, PSČ 117 19
- Nebankovní registr klientských informací
provozovaný zájmovým sdružením právnických
osob CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau,
z.s.p.o., sídlo Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00
Praha 4 - Nusle.
ANO, návrh smlouvy o spotřebitelském úvěru ve formě
kontokorentního úvěru a obchodních podmínek ke smlouvě
o spotřebitelském úvěru ve formě kontokorentního úvěru
pro spotřebitele bude klientovi na vyžádání bezplatně
poskytnut na pobočce Banky.
Tyto informace platí ode dne jejich předání klientovi do
doby uzavření Smlouvy.

Další důležité právní aspekty

a) o věřiteli
Orgán dohledu

Dohled nad Bankou při dodržování zákona č. 257/2016 Sb.,
o spotřebitelském úvěru, vykonává Česká národní banka,
se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Výkon práva na odstoupení od této smlouvy

Klient má právo odstoupit od smlouvy o spotřebitelském
úvěru ve formě kontokorentního úvěru ve lhůtě 14
kalendářních dnů ode dne jejího uzavření, a to na základě
písemného odstoupení doručeného Bance na adresu Praha
1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721. Lhůta pro odstoupení se
považuje za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Bance
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v listinné
podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v
poslední den lhůty.

Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před
uzavřením smlouvy, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr.

Banka před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru ve
formě kontokorentního úvěru postupuje dle právního řádu
České republiky.

Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve
které se sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo
příslušném soudu

Smlouva o spotřebitelském úvěru ve formě kontokorentního
úvěru se uzavírá podle českého právního řádu.

Užívání jazyků

Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v českém
jazyce. Po dobu trvání spotřebitelského úvěru máme
v úmyslu s Vámi komunikovat v českém jazyce, pokud
souhlasíte.

c) o prostředcích nápravy
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Existence
mechanismu
mimosoudního
urovnávání stížností a prostředků nápravy a
přístup k němu

Informace o finančním arbitrovi a podmínkách pro přístup
k němu.
V případě sporu ze smlouvy o spotřebitelském úvěru ve
formě kontokorentního úvěru či v souvislosti s ní může
spotřebitel (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 aktualizace tohoto dokumentu, tj. ke dni , 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,
c) pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při
nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního
pojištění.“).

Tímto prohlašuji, že





jsem s dostatečným předstihem obdržel dne ............... výše uvedené Předsmluvní informace ke
spotřebitelskému úvěru;
přečetl jsem si je;
bylo mi poskytnuto náležité vysvětlení dle § 94 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ke všem
jejich bodům a
všem jejich ustanovením rozumím a nemám k nim dalších otázek;

Titul, jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu: , , ,
Korespondenční adresa: , , ,

Toto prohlášení bylo autorizováno elektronickým úkonem v aplikaci Internetbanking uživatelem ...............,
přidělené číslo klienta ..............., dne ............... v ............... z IP ................
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Poskytovatel:
Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704,
(dále jen „Banka“)
Kontaktní údaje banky:
telefonní kontakt: 224 346 800
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, spi. zn. C, vložka 35504
telefonní kontakt: 224 346 800
e-mailová adresa: fio@fio.cz

a

fyzická osoba (spotřebitel)
Titul, jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Pohlaví:
Místo narození:
Státní příslušnost:
Politicky exponovaná osoba dle zákona 253/2008 sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti:
Občan nebo rezident Spojených států amerických pro daňové účely: NE
Průkaz totožnosti: (druh - stát - číslo - platnost)
1. - - 2. - - Adresa trvalého pobytu: , , ,
Korespondenční adresa: , , ,
Kontakty:
Telefon:
Mobilní telefon:
E-mail:
Přidělené číslo klienta:
(dále jen „klient“)
Banka a Klient (dále také „Smluvní strany“) uzavírají v souladu se Zákonem o spotřebitelském úvěru č. 257/2016
Sb. v účinném znění tuto

Smlouvu o spotřebitelském úvěru ve formě kontokorentního úvěru
(dále jen „smlouva“)

Čl. I. Poskytnutí úvěru
1. Klient uzavřel s bankou Rámcovou smlouvu o poskytování platebních služeb, ve které se klient s bankou
dohodli, že banka klientovi poskytne k jeho běžnému účtu kontokorentní úvěr na základě smlouvy, přičemž
vůle banky uzavřít tuto smlouvu s klientem byla vyjádřena předložením návrhu této smlouvy klientovi bankou
prostřednictvím elektronické aplikace internetbanking, v níž vlastnoruční podpis klienta bude nahrazen
elektronickým podpisem spočívajícím v odeslání autorizačního kódu bance pomocí elektronického úkonu
učiněného klientem v internetbankingu (dále jen „Autorizace“).
2. Na základě této Smlouvy se Banka zavazuje poskytnout Klientovi k jeho běžnému účtu uvedenému v odst. 4
tohoto článku kontokorentní úvěr, a to v podobě debetního zůstatku k běžnému účtu Klienta, ve výši ...............
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(slovy „“), (dále jen „Úvěrový rámec“ nebo „Úvěr“), tj. s možností přečerpání aktuálního zůstatku na běžném
účtu až do výše Úvěrového rámce, jež odpovídá celkové výši úvěru poskytované Klientovi na základě
Smlouvy, pokud budou splněny všechny podmínky uvedené v této Smlouvě a v Obchodních podmínkách ke
smlouvě o spotřebitelském úvěru ve formě kontokorentního úvěru (dále jen „Obchodní podmínky“). Klient se
zavazuje Úvěr splatit spolu s příslušenstvím Úvěru, a to za podmínek stanovených v této Smlouvě a
v Obchodních podmínkách.
3. Úvěrový rámec se poskytuje na dobu jednoho roku počínaje následujícím dnem ode dne Autorizace Smlouvy
(dále jen „Doba poskytnutí úvěru“). V případě, že tato Smlouva nebude jednou ze smluvních stran písemně
vypovězena dle čl. IX odst. 1 Obchodních podmínek, doba poskytnutí Úvěrového rámce bude obnovena ode
dne následujícího po dni, kdy měla skončit jeho účinnost (dále jen „Den skončení účinnosti“), a to na dobu
jednoho roku a za podmínek platných ke dni předcházejícímu obnově (dále jen „Obnova“). Ustanovení
předchozí věty platí i pro případnou další obnovu Doby poskytnutí Úvěru.
4. Banka vede klientovi běžný účet č. .............../2010 (dále jen „běžný účet“), jež si klient u banky zřídil smlouvou
o běžném účtu ze dne ..............., a to za účelem plnění podmínky stanovené v čl. IV Smlouvy.

Čl. II. Platby za poskytnutí a čerpání úvěru
1. Klient je povinen platit Bance Úroky z úvěru. Výše Úroků z úvěru dle Tarifu „...............“ stanoveného v
Sazebníku pro kontokorentní úvěry pro fyzické osoby (dále jen „Sazebník“) je ke dni uzavření této Smlouvy ve
výši ............... p.a
2. Banka je oprávněna v případě porušení Smlouvy požadovat po Klientovi uhrazení smluvní pokuty za podmínek
dle příslušného ustanovení čl. VI. Obchodních podmínek.
3. Se zřízením a vedením Běžného účtu včetně internetbankingu nejsou ke dni uzavření Smlouvy spojeny žádné
náklady.
4. Poplatek za přistavení úvěrového rámce pro čerpání kontokorentního úvěru na Běžném účtu dle Tarifu
„...............“ stanoveného v Sazebníku činí ............... (dále též „Poplatek za přistavení úvěru“).
5. Klient je povinen uhradit za každou Obnovu Doby poskytnutí Úvěru Poplatek za přistavení úvěru ve výši
uvedené v Sazebníku ke dni takové Obnovy, přičemž k dnešnímu dni Poplatek za přistavení úvěru činí
................

Čl. III. Zvláštní ustanovení
1. Roční procentní sazba nákladů (dále jen „RPSN“) Úvěru a celková částka, kterou má Klient zaplatit jsou
stanoveny za níže uvedených podmínek (viz tabulka) použitých pro výpočet této sazby. Výše RPSN a výše,
počet a četnost plateb pro účely splácení Úvěru je uvedena v tabulce (viz níže):
Parametry úvěru
výpůjční úroková sazba (% p.a.)
první den poskytnutí úvěrového rámce
poplatek za poskytnutí úvěru
jistina
úroky
celkové náklady
RPSN
Denní úrok z úvěru při odstoupení od Smlouvy
Počet, výše a četnost splátek (splátkový kalendář)
poplatek za poskytnutí úvěru
úhrada poplatku za poskytnutí úvěru
čerpání jistiny
úrok
splátka úroků
úrok
splátka úroků
úrok
splátka úroků
úrok
splátka úroků
úrok
splátka úroků
úrok
splátka úroků
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úrok
splátka úroků
úrok
splátka úroků
úrok
splátka úroků
úrok
splátka úroků
úrok
splátka úroků
úrok
splátka úroků
úrok
splátka úroků
splacení jistiny
Podmínky pro výpočet RPSN:
· úvěr je vyčerpán v první den poskytnutí úvěrového rámce v plné výši a považuje se za
plně vyčerpaný po celou dobu poskytnutí úvěrového rámce
· poplatek za poskytnutí úvěru je věřitelem účtován v první den poskytnutí úvěrového
rámce a splacen dlužníkem ke stejnému dni
· úvěr je splacen jednou splátkou v plné výši v poslední den poskytnutí úvěrového rámce
· úrok z úvěru je věřitelem účtován k poslednímu dni kalendářního měsíce a poslednímu
dni poskytnutí úvěrového rámce a splacen dlužníkem ke stejnému dni

2. Denní Úrok z úvěru od doby uzavření této Smlouvy do uplynutí lhůty pro odstoupení od této Smlouvy podle
příslušného ustanovení čl. VII Obchodních podmínek odpovídá částce uvedené výše v tabulce pro výpočet
RPSN. Uvedená částka vychází z předpokladu, že došlo k čerpání celé výše Úvěru.
3. Klient má právo odstoupit od Smlouvy za podmínek dle čl. VII. Obchodních podmínek.
4. Klient má právo Úvěr předčasně splatit za podmínek dle příslušného ustanovení čl. IV. Obchodních podmínek.
5. Informace o způsobu ukončení smluvního vztahu z této Smlouvy jsou uvedeny v čl. IX. Obchodních podmínek.
6. Informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra a
informace o příslušném orgánu dohledu jsou uvedeny v příslušných odstavcích čl. VIII. Obchodních podmínek.
7. Na základě Smlouvy nelze platbami Klienta namísto splácení Úvěru vytvořit kapitál a využít jej ke splacení
Úvěru.
8. V případě prodlení Klienta s plněním svých dluhů vůči Bance vzniklých na základě Smlouvy, je Klient povinen
hradit Bance roční úrok z prodlení (výše i dále jen „Úrok z prodlení“) ve výši stanovené právními předpisy, tj.
roční výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k
prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. Ke dni uzavření této Smlouvy ze strany Banky je úroková sazba
Uroku z prodlení dle dvoutýdenní repo sazby stanovena ve výši ............... % p.a.
9. V případě prodlení Klienta s plněním jakéhokoli peněžního dluhu vůči Bance je Banka dále oprávněna
požadovat po Klientovi uhrazení Smluvní pokuty z prodlení ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně které je
Klient v prodlení. Klient se zavazuje Smluvní pokutu z prodlení Bance uhradit, a to včetně Úroku z prodlení
počítaného z výše Smluvní pokuty z prodlení.

Čl. IV. podmínky čerpání
1.

Za účelem poskytnutí a umožnění čerpání Úvěru je Klient povinen zřídit a mít po celou dobu trvání Úvěru
Běžný účet vedený u Banky a k němu zřízenou elektronickou správu účtů (Internetbanking).

Čl. V. Závěrečná ustanovení
1. Součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky a Sazebník, který obsahuje přehled úrokových sazeb dle
příslušného Tarifu pro kontokorentní úvěry a ceník pro služby poskytované klientovi bankou. Klient Autorizací
zároveň potvrzuje, že obchodní podmínky a Sazebník převzal, seznámil se s nimi, bez výhrad s nimi souhlasí a
zavazuje se je dodržovat. V rozsahu, v jakém nejsou práva a povinnosti klienta a banky upraveny v této
smlouvě (včetně Sazebníku) či obchodních podmínkách, použijí se přiměřeně obecná a nejbližší ustanovení
této smlouvy, obchodních podmínek, a dále závazné právní předpisy a obchodní zvyklosti.
2. Autorizací Klient potvrzuje pravdivost a úplnost všech údajů o své osobě uvedených v záhlaví smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že banka je oprávněna měnit obchodní podmínky způsobem v nich uvedeným a
Sazebník způsobem uvedeným v obchodních podmínkách.
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4. Klient prohlašuje a potvrzuje, že si přečetl Předsmluvní informace ke smlouvě a bez výhrad jim rozumí.
5. Tato smlouva se uzavírá podle českého právního řádu a nabývá platnosti a účinnosti dnem její Autorizace.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve trojím vyhotovení, a pokud je podepsána též v jiném než českém jazyce, má
přednost znění české. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu a Sazebník přečetly, souhlasí s nimi a
uzavírají tuto smlouvu na základě své vážné a svobodné vůle.

Tato smlouva byla uzavřena elektronickým úkonem v aplikaci Internetbanking uživatelem ...............,
přidělené číslo klienta ..............., dne ............... v ............... z IP ................

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

Fio banka, a.s.
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