
Smlouva 
o poskytnutí spotřebitelského úvěru 

která se uzavírá podle ust. § 1810 a nasl., § 1820 a nasl. a 1841 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb.
Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a ve smyslu zákona

č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru., ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZSÚ“) 
(dále jen ",,Smlouva") mezi:

ČLÁNEK I.
SMLUVNÍ STRANY

Společnost / Věřitel:
Obchodní jméno: FRIENDLY CASH SE
se sídlem: Na splávku 1182, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika, 
IČO: 066 80 003 
jménem společnosti jedná: Alexandra Pakhomova, člen představenstva

Kontaktní údaje: FRIENDLY CASH, SE 
adresa pro doručování: Na splávku 1182, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika
telefonický kontakt: +420 720 888 111
emailová adresa: info@friendlycash.cz 
webová stránka: www.friendycash.cz 

Bankovní účet společnosti:
1) název banky:  ČSOB a.s., číslo účtu:  3994444399/0300, IBAN:  CZ04 0300 0000 0039 9444
4399, SWIFT/BIC: CEKOCZPP
2)  název  banky:  UniCredit  Bank  Czech  Republic  and  Slovakia,  a.s.,  číslo  účtu:
1091662003/2700, IBAN: CZ67 2700 0000 0010 9166 2003, SWIFT/BIC: BACXCZPP
3) název banky: Sberbank CZ, a.s., číslo účtu: 4211289607/6800, IBAN: CZ35 6800 0000 0042
1128 9607, SWIFT/BIC: VBOECZ2XXXX
(dále jen „společnost“ nebo „Věřitel“) 

a
Klient:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Státní občanství:
Bankovní účet:
Telefonní číslo:
e-mail:
(dále jen „Klient“)
(společnost/Věřitel a Klient, dále také společně jako „smluvní strany“)

nedílnou součástí, které jsou Všeobecné obchodní podmínky společnosti FRIENDLY CASH,
SE ze dne 13.08.2020. (dále jen „VOP“).

ČLÁNEK II.
SPECIFIKACE ÚVĚRU

1. Druh úvěru: spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, jednorázový a bezúčelový.
2. Jistina úvěru: _______ Kč.
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3. Celková výše úvěru: _______ Kč.
4. Podmínky  čerpání  úvěru:  Jste  povinný(á)  seznámit  se  se  všemi  dokumenty  týkajícími  se

žádaného  spotřebitelského  úvěru,  které  jsou  uložené  ve  Vašem  Klientském  účtu.  Toto
seznámení  a  souhlas  s podmínkami  Smlouvy  jste  povinný(á)  zpětně  potvrdit.  Následně  po
obdržení  potvrzení  Vám  bezodkladně  odešleme  peněžní  prostředky  v  plné  výši  jednou
bezhotovostní platbou na Váš bankovní účet, který máte u nás registrovaný.

5. Zápůjční  úroková  sazba:  0  %  p.  a.,  která  je  pevná  a  neměnná  po  celou  dobu  trvání
spotřebitelského úvěru.

6. Poplatek za poskytnutí úvěru: _______ Kč.
7. Doba trvání úvěru: _______ kalendářních dnů. Jde současně o lhůtu splatnosti spotřebitelského

úvěru. Okamžik začátku plynutí lhůty splatnosti je uveden v bodě 21. VOP, které jsou nedílnou
součástí této Smlouvy. Pokud úvěr nesplatíte ve lhůtě splatnosti, platnost Smlouvy trvá až do
vypořádání všech závazků, které Vám vůči Věřiteli ze Smlouvy vznikly.

8. RPSN: _______%. 
Věřitel její výši vypočítal z hodnot a podmínek poskytnutí konkrétního spotřebitelského úvěru,
platných a Věřiteli známých k času vyhotovení této Smlouvy. 

Výše uvedená hodnota RPSN platí pouze za následujících předpokladů (splněných současně): 
• poplatek za poskytnutí spotřebitelského úvěru se hradí společně se splátkou jistiny; 
• splátky spotřebitelského úvěru jsou hrazeny řádně a včas.

Do výpočtu RPSN nejsou zahrnuté: 
• náklady splatné v důsledku neplnění některé z povinností Klienta stanovených ve smlouvě; 
• náklady, jejichž výše není ke dni vyhotovení těchto informací úvěrujícímu známa; 
• náklady, jejichž zahrnutí do RPSN není povinné.
Pokud se skutečnost bude od těchto předpokladů lišit, výše RPSN se může změnit.

9. Celková částka, kterou Klient zaplatí: _______ Kč.

ČLÁNEK III.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Věřitel se zavazuje poskytnout Klientovi spotřebitelský úvěr bezhotovostním převodem na účet
Klienta uvedený v záhlaví této Smlouvy, a Klient se zavazuje tyto finanční prostředky vrátit
Věřiteli spolu s příslušenstvím, kterým je jednorázový poplatek za poskytnutí spotřebitelského
úvěru, a to v termínu, rozsahu a způsobem dohodnutým v této Smlouvě a ve VOP.

2. Klient v souladu s § 1823 Občanského zákoníku výslovně žádá Věřitele a souhlasí s tím, aby
finanční prostředky spotřebitelského úvěru poskytl již během plynutí lhůty pro odstoupení od
Smlouvy ze strany klienta jako spotřebitele dle čl. VI. odst. 4 až 8. této Smlouvy a bodu 52.
VOP.

3. Klient má právo kdykoliv během trvání závazku z této Smlouvy požádat Věřitele o výpis z účtu
v podobě tabulky umoření, která bude obsahovat údaje dle přílohy 5. ZSÚ. Věřitel poskytne
Klientovi  na požádání výpis dle předchozí  věty bezplatně.  Tabulka umoření obsahuje dlužné
platby,  lhůty  a  podmínky  vztahující  se  ke  splacení  těchto  částek,  rozčlenění  každé  platby
ukazující umořování jistiny, poplatků a veškerých dodatečných nákladů.

4. V případě, že Klient nemůže do posledního dne sjednané lhůty splatnosti spotřebitelského úvěru
uhradit celou dlužnou částku, může Věřitele požádat o prodloužení lhůty splatnosti dle VOP. Za
naplnění podmínek dle VOP může Klient požádat o splátkový kalendář.

5. Smluvní strany si sjednaly, že pokud Klient požádá Věřitele o prodloužení lhůty splatnosti,  a
současně Klient kdykoliv během původní lhůty splatnosti svého spotřebitelského úvěru zaplatil
jakoukoli  částku  nižší,  než  je  součet  jistiny  spotřebitelského úvěru a  poplatku  za poskytnutí
spotřebitelského úvěru (tj. nedojde k úhradě celkové částky ke splacení spotřebitelského úvěru
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dle čl. II odst. 9 této Smlouvy), ale tato částka bude minimálně ve výši poplatku za prodloužení
lhůty splatnosti, platí, pokud Klient nesdělí Věřiteli jinak, že splacená částka se ve výši rovnající
se částce poplatku za prodloužení lhůty splatnosti, započítá na zaplacení tohoto poplatku.

6. Pokud bude žádost Klienta o prodloužení lhůty splatnosti anebo splátkový kalendář schválena,
ale Věřiteli již v souladu s VOP nebo touto Smlouvou vznikly v důsledku prodlení Klienta, nebo
s tím souvisejících úkonů Věřitele, nějaké nároky (na náhradu nákladů vymáhání dlužné částky,
smluvní pokuta, úroky z prodlení nebo jiné), nejsou tyto nároky prodloužením lhůty splatnosti,
resp. schválením splátkového kalendáře dle tohoto bodu a VOP dotčené a Klient je musí v plné
výši  uhradit.  Jejich  úplná  úhrada  je  podmínkou  schválení  prodloužení  lhůty  splatnosti
spotřebitelského úvěru anebo splátkového kalendáře, což Klient bere na vědomí. Smluvní strany
se v případě splátkového kalendáře mohou pro konkrétní případ dohodnout jinak. Výši těchto
nároků oznámí Věřitel Klientovi předem, aby Klient mohl provést jejich včasnou úhradu.

7. Po splnění  všech podmínek  pro prodloužení  lhůty  splatnosti  spotřebitelského  úvěru  se  lhůta
splatnosti  spotřebitelského úvěru prodlouží  o stejnou dobu, na kterou byla sjednána původní
lhůta splatnosti  dle této Smlouvy, přičemž okamžikem schválení žádosti  o prodloužení  lhůty
splatnosti  dochází  ke  změně  Smlouvy.  Nová,  prodloužená  lhůta  splatnosti  začíná  běžet  od
následujícího  kalendářního  dne  po  posledním  dni  původní  lhůty  splatnosti  spotřebitelského
úvěru.

8. Výše poplatků za prodloužení lhůty splatnosti úvěru a poplatků za splátkový kalendář je uvedena
v Sazebníku, který je nedílnou přílohou této Smlouvy. Na prodloužení lhůty splatnosti  anebo
schválení  splátkového  kalendáře  na  základě  žádosti  nemá  Klient  právní  nárok  a  Věřitel  je
oprávněn prodloužení lhůty splatnosti anebo sjednání splátkového kalendáře bez uvedení důvodu
odmítnout.

9. Každé  prodloužení  lhůty  splatnosti  bude  mezi  Věřitelem  a  Klientem  ošetřené  dodatkem  ke
Smlouvě, který bude Věřitelem zveřejněný v klientském účtu spolu se souvisejícími dokumenty
a Klient bude o tom zároveň informován formou SMS zprávy.

Čl. IV.
SPLACENÍ ÚVĚRU

1. Počet  splátek:  Klient  se  zavazuje  spotřebitelský  úvěr  a  jeho  příslušenství  splatit  ve  lhůtě
splatnosti  najednou v jedné splátce,  která sestává ze součtu jistiny a poplatku za poskytnutí
spotřebitelského úvěru (viz odst. 2 tohoto článku). Tím není dotčeno právo spotřebitele splatit
dlužnou částku  i  dříve  před  uplynutím lhůty  splatnosti,  i  po částech,  jejichž  počet  a  výšku
Věřitel nevymezuje s tím, že spotřebitelský úvěr v celé výši spolu s příslušenstvím splatí na účet
Věřitele nejpozději poslední den lhůty splatnosti.

2. Výše splátky: __________ Kč.
3. Klient je oprávněn spotřebitelský úvěr splatit i před dohodnutým dnem splatnosti (tj. posledním

dnem lhůty splatnosti) vrácením jistiny spotřebitelského úvěru a současně zaplacením poplatku
za poskytnutí spotřebitelského úvěru na bankovní účet Věřitele. Výše poplatku za poskytnutí
spotřebitelského úvěru se v tomto případě nesnižuje. Další náklady spojené se spotřebitelským
úvěrem, které by byl Klient povinen platit, pokud by k předčasnému splacení úvěru nedošlo,
Věřitel nepožaduje a Klient neplatí. Za předčasné splacení spotřebitelského úvěru (dříve, než je
datum splatnosti) Věřitel neúčtuje žádné poplatky nebo sankce.

4. Způsob úhrady:  formou vkladu,  bezhotovostního  převodu,  nebo prostřednictvím vkladového
lístku na kterékoliv poště nebo pobočce Poštovní banky, a.s. na kterýkoliv z bankovních účtů
Věřitele uvedený v článku I. této Smlouvy. Veškeré náklady spojené se splacením úvěru nese
Klient. V případě, pokud Klient bude hradit dlužnou částku prostřednictvím vkladového lístku
na poště nebo pobočce Poštovní banky, a.s., je zároveň povinen zaslat Věřiteli v den vykonání
vkladu informaci o úhradě, a to prostřednictvím emailu na adresu: info@friendlycash.cz, jinak
Věřitel neodpovídá za včasné přirazení úhrady ke konkrétnímu spotřebitelskému úvěru daného
Klienta. Při všech úhradách používejte správný variabilní symbol.
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5. Pořadí  započítání  úhrad.  Jakákoliv  částka  zaplacená  Klientem  Věřiteli  bude  započítána  v
následujícím pořadí: 
(i) na úhradu nákladů (soudní i mimosoudní), které Věřiteli vznikly v souvislosti s prodlením
Klienta  a  spojených  s  dalším  vymáháním  splatného  dluhu  (pokud  vznikne  nárok  na  jejich
zaplacení),
(ii) na úhradu smluvní pokuty (pokud vznikne nárok na její zaplacení),
(iii) na úhradu úroků z prodlení (pokud vznikne nárok na jejich zaplacení),
(iv) na poplatek za prodloužení původní lhůty splatnosti (platí jen v případě, že Klient požádá
Věřitele o prodloužení lhůty splatnosti), anebo poplatek za splátkový kalendář,
(v)  na  poplatek  za  poskytnutí  spotřebitelského  úvěru  (to  neplatí  u  prvního  spotřebitelského
úvěru dle bodu 28. VOP, 
(vi) na jistinu spotřebitelského úvěru. 
Uvedené platí  tehdy, pokud Klient jasně a srozumitelně (písemně, nebo emailem) neoznámí
Věřiteli, že žádá určit odlišné pořadí započtení částečně zaplacených úhrad, což je Klientovo
právo.

Čl. V.
NÁSLEDKY PRODLENÍ KLIENTA

1. Opomenutí včasného splacení spotřebitelského úvěru by pro Vás mohlo mít závažné důsledky
(např.  zahájení  mimosoudního  až  soudního  řízení  při  vymáhání  dlužné  částky,  uplatnění
sjednaných sankcí a náhrady účelně vynaložených nákladů, které Věřiteli vznikly v souvislosti s
Vaším prodlením), případně způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti.

2. Jestliže se Klient dostane do prodlení se splacením svého splatného dluhu, Věřitel je oprávněn
požadovat od něho zaplacení:

a) úroků z prodlení v zákonné výši stanovené ke dni prodlení v souladu s nařízením vlády
č.  351/2013  Sb.,  kterým  se  stanoví  výše  úroků  z  prodlení  a  nákladů  spojených  s
uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku,
veřejných  rejstříků  právnických  a  fyzických  osob  a  evidence  svěřeneckých  fondů  a
evidence údajů o skutečných majitelích, nebo jiným právním předpisem, kterým bude
tohle nařízení vlády nahrazeno a výše úroků stanovena. 
Ke  dni  uzavření  této  Smlouvy  úroková  sazba  těchto  zákonných  úroků  z prodlení
odpovídá  ročně  výši  repo  sazby  stanovené  Českou  národní  bankou  pro  první  den
kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 (slovem osm) procentních
bodů  z dlužné  částky  po splatnosti.  Na  dlužné  částky  Klienta  vůči  Věřiteli  se  vždy
uplatní úroková sazba stanovená uvedeným právním předpisem podle okamžiku, v němž
došlo k prodlení;

b) smluvní  pokuty  ve  výši  0,1  % denně  z  jakékoliv  částky,  ohledně  které  je  Klient  v
prodlení.  Zaplacení  smluvní  pokuty  nemá  vliv  na  právo  Věřitele  požadovat  vedle
smluvní  pokuty  i  náhradu  škody  vzniklé  porušením  povinnosti  splatit  řádně  a  včas
závazky podle úvěrové smlouvy v plné výši, ani na další trvání povinnosti zabezpečené
smluvní pokutou. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody;

c) náhrady účelně vynaložených nákladů, které vznikly Věřiteli v souvislosti s prodlením
Klienta  a  spojených  s  dalším  vymáháním  splatného  dluhu,  které  jsou  Věřitelem
stanovené paušálně následovně:

 uplynutím  4.  dne  po  posledním  dni  lhůty  splatnosti,  věřitel  uplatňuje  paušální
náhradu ve výši 430 Kč, ve které jsou zahrnuté následující úkony věřitele:
 - vyhotovení a zaslání 1. Výzvy (bod 46. písm. b/ VOP).

 uplynutím 11.  dne  po  posledním  dni  lhůty  splatnosti,  věřitel  uplatňuje  paušální
náhradu ve výši 210 Kč, ve které jsou zahrnuty následující úkony věřitele:
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- lustrace dlužníka, zasílání SMS upomínek, telefonické kontaktování (bod 43 písm.
c/ VOP) a vyhotovení a zaslání 2. Výzvy (bod 46 písm. d/ VOP).

 uplynutím 25.  dne  po  posledním  dni  lhůty  splatnosti,  věřitel  uplatňuje  paušální
náhradu ve výši 430 Kč, ve které jsou zahrnuty následující úkony věřitele:
- lustrace dlužníka, zasílání SMS upomínek, telefonické kontaktování (bod 46 písm.
c/ VOP) a vyhotovení a zaslání 2. Výzvy (bod 46 písm. e/ VOP).

 v případě, že dojde k zmocnění třetí osoby na vymáhání splatného dluhu, budou vůči
dlužníkovi uplatněné skutečně vynaložené náklady, ve výši, jak vznikly věřiteli (bod
46 písm. f/ VOP). Výše těchto nákladů bude dlužníkovi oznámena bezodkladně po
tomto zmocnění.

Věřitel má vždy nárok na náhradu všech účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly
v  souvislosti  s prodlením  Klienta  s  vrácením  splatného  úvěru  a  příslušenství.  Tyto
náklady můžou (ale nemusí) být stanovené i paušální částkou, jak je uvedeno výše. Tyto
náklady zohledňují především náklady Věřitele na mzdové náklady pracovníků, náklady
na  kancelářské,  softwarové  a  hardwarové  vybavení  oddělení  správy  pohledávek,
zpracování dlužné pohledávky, zpracování oznamovacích povinností vůči registrům dle
§ 88 odst. 1 ZSÚ, provedení výpočtu celkové výše dlužné částky a jeho příslušenství a
zavedení  do  systému,  skenování  a  kopírování  listinných  dokumentů,  ověřování  a
dohledávání aktuálních kontaktů a další vyhledávací činnost, poštovné, úhrady osobám
provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, poplatky za provoz internetu,
řešení návrhů způsobu úhrady dlužné částky, náklady na právní zastupování a další tomu
podobné.
Pokud  Klient  jako  dlužník  dluh  nezaplatí  ani  v  rámci  mimosoudních  jednání  a
vymáhání, přistoupí Věřitel k soudnímu vymáhaní, kdy je Klient jako dlužník povinen
Věřiteli  zaplatit  veškeré  náklady  soudních,  či  jiných řízení  a  případných  exekučních
řízení. Podrobnější postup Věřitele při vymáhání, dlužné částky od Klienta v prodlení je
uvedený v bodech 45. až 47. VOP, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

Čl. VI.
UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Závazky Klienta ze Smlouvy zanikají jejich úplným splněním ze strany Klienta, tj. vrácením
jistiny  spotřebitelského  úvěru  a  zaplacením  všeho  jeho  příslušenství  (sjednaných  poplatků,
nákladů spojených s prodlením, smluvní pokuty, úroku z prodlení, případně jiných sjednaných
s Klientem).

2. Kromě  zániku  závazku  Klienta  splněním  zaniká  tento  závazek  i  jinými  způsoby  podle
příslušného obecně závazného právního předpisu České republiky nebo VOP nebo Rámcové
smlouvy.  Tuto Smlouvu můžou smluvní  strany ukončit  kdykoli  písemnou dohodou, a  to ke
sjednanému dni.

3. Jenom v případě, že Klient splní svůj závazek ze Smlouvy a obdrží od Věřitele potvrzující SMS
zprávu  o  splacení  spotřebitelského  úvěru,  nebo  byl  spotřebitelský  úvěr  mezi  Věřitelem  a
Klientem  vypořádán  jiným  způsobem,  má  právo  požádat  Věřitele  o  poskytnutí  dalšího
spotřebitelského úvěru.

4. Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy o spotřebitelském úvěru bez uvedení důvodu a bez
zaplacení smluvní pokuty či jakékoliv sankce ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne uzavření
Smlouvy o spotřebitelském úvěru. 

5. V případě, že by Smlouva o spotřebitelském úvěru neobsahovala informace podle § 106 až 108
nebo § 109 odst. 1 Zákona, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dní poté, co Věřitel
Klientovi  chybějící  informace  poskytl  v  listinné  podobě  nebo  na  jiném trvalém nosiči  dat.
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Pokud  nedojde  k  uplatnění  práva  Klienta  ve  stanovené  lhůtě,  zůstává  Smlouva  o
spotřebitelském úvěru platnou a účinnou. 

6. Klient nemá právo na odstoupení od Smlouvy o spotřebitelském úvěru, pokud Věřitel poskytl
Klientovi na výslovnou žádost spotřebitelský úvěr a Klient jej již před výkonem svého práva na
odstoupení Věřiteli spolu s odplatou splatil. 

7. Klient si uplatní své právo na odstoupení od Smlouvy tím, že zašle Věřiteli písemné oznámení o
odstoupení  od  Smlouvy  v  listinné  podobě  na  adresu:  Na  Splávku  1182,  686 01 Uherské
Hradiště, Česká republika, nebo ho doručíte na jiném trvalém nosiči dat (v Klientském účtu,
nebo emailem na info@friendlycash.cz). Pro odstoupení můžete použít vzorový formulář, který
je umístěn na webové stránce naší společnosti  www.friendlycash.cz. Lhůta pro odstoupení od
Smlouvy je považována za zachovanou, pokud je odstoupení odesláno Věřiteli v listinné podobě
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo odevzdáno na jiném trvalém nosiči dat
nejpozději v poslední den lhůty. V případě platného odstoupení od Smlouvy o spotřebitelském
úvěru  se  spotřebitelský  úvěr  ruší  od  počátku.  Pro  platné  odstoupení  dle  uvedeného  Klient
nepotřebuje souhlas Věřitele.

8. Došlo-li k odstoupení od Smlouvy o spotřebitelském úvěru, je Klient povinen nejpozději do 30
dnů ode dne odeslání odstoupení zaplatit Věřiteli:

a) jistinu poskytnutého spotřebitelského úvěru, 
b) příslušný poplatek za poskytnutí spotřebitelského úvěru v plné výši dle čl. II. odst. 6 této

Smlouvy,  na  kterou  by  věřiteli  vznikl  nárok,  pokud  by  nedošlo  k  odstoupení  od
Smlouvy,

c) úrok ve výši, na který by Věřiteli vznikl nárok, kdyby k odstoupení od Smlouvy nedošlo,
a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne splacení jistiny, 

d) případné  nevratné  poplatky  zaplacené  Věřitelem  orgánu  veřejné  správy  nebo  jiným
osobám pověřeným výkonem veřejné správy.

Výše úroku splatné za den je 0 %, tj. 0 Kč.

Čl. VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva o spotřebitelském úvěru se uzavírá prostřednictvím prostředků komunikace na dálku
ve smyslu  Občanského  zákoníku  a  v  souladu  se  zákonem  č.  634/1992  Sb.  o  ochraně
spotřebitele,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  ZSÚ.  Vzhledem k tomu,  že  komunikace  mezi
Klientem  a  Věřitelem  podle  této  Smlouvy  je  realizována  za  použití  elektronických
komunikačních prostředků na dálku, a tato dálková komunikace mezi Klientem a Věřitelem je
možná pouze s použitím jedinečného identifikátoru Klienta (variabilní symbol a bezpečnostní
kód Klienta), který jednoznačně identifikuje konkrétního Klienta a je důvěrným údajem, je tato
komunikace srovnatelná s komunikací v písemné formě a má tedy stejné právní účinky jako
komunikace v písemné formě opatřena vlastnoručním podpisem jednající osoby.

2. Věřitel  informuje  Klienta,  že  příslušným  orgánem  pro  mimosoudní  řešení  spotřebitelských
sporů je finanční arbitr. Kontaktní údaje, na kterých může Klient podat návrh na zahájení řízení
v případném sporu ze smlouvy:  Finanční  arbitr  České republiky,  Legerova 1581/69, 110 00
Praha  1, www.finarbitr.cz.

3. Věřitel informuje Klienta, že dohled nad dodržováním povinností vyplývajících ze Smlouvy o
spotřebitelském úvěru podle ZSÚ provádí Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115
03 Praha 1, telefon: +420 224 411 111, fax: +420 224 412 404, Více informací je dostupných
zde: web: http://www.cnb.cz.

4. Věřitel informuje Klienta, že je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v
Brně,  spis.  zn.  H  634  a  také  je  veden  v  seznamu  regulovaných  a  registrovaných  subjektů
vedených  Českou  národní  bankou,  v  registru  nebankovních  poskytovatelů  spotřebitelských
úvěrů, zveřejněném na: http://www.cnb.cz.

Strana 6 z 7

http://www.cnb.cz/
http://www.cnb.cz/
http://www.finarbitr.cz/
http://www.friendlycash.cz/
mailto:info@friendlycash.cz


5. Všechny pojmy použité v této Smlouvě mají význam, jak je uvedený ve VOP nebo Rámcové
smlouvě. 

6. Smluvní strany prohlašují, že se před uzavřením této Smlouvy řádně seznámili s jejím zněním,
s VOP Věřitele,  které  tvoří  nedílnou součást této Smlouvy a informacemi podle § 9 a násl.
Zákona o ochraně spotřebitele a které jsou vždy v aktuální podobě zveřejněny v Klientském
účtu, a také obecně přístupné na internetové stránce www.friendlycash.cz., že si výše uvedené
ustanovení  vzájemně vysvětlili,  porozuměli  jim, souhlasí  s nimi a zavazují  se tuto Smlouvu
spolu s jejími přílohami dodržovat.

7. Tato  Smlouva  vzniká  a  je  účinná  ode  dne  jejího  uzavření  oběma  smluvními  stranami.
K uzavření této Smlouvy dochází okamžikem, kdy Klient po předcházejícím seznámení s jejím
celým obsahem a přílohami  v Klientském účtu Klienta,  kterými jsou VOP Věřitele,  potvrdí
Věřiteli toto seznámení a souhlas s touto Smlouvou, což potvrdí zasláním SMS zprávy s textem
„ANO SOUHLASIM (mezera) Bezpečnostní kód“, která se považuje za tzv. akceptační SMS.
Poté  Věřitel  odesílá  peněžní  prostředky  spotřebitelského  úvěru  na  bankovní  účet  Klienta,
registrovaný u Věřitele.

8. Plné vyhotovení této Smlouvy a platných VOP je pro Klienta trvale uložené v jeho Klientském
účtu spolu se všemi  dalšími  právními předpisy,  vyžadovanými informacemi  a dokumenty v
souvislosti s poskytovaným spotřebitelským úvěrem. 

9. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou nebo VOP blíže upravené, se
řídí  příslušnými  ustanoveními  Občanského  zákoníku  a  dalších  právních  předpisů  České
republiky. 

10. Klient prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá na vlastní žádost, a to prostřednictvím prostředků
komunikace  na dálku,  přičemž  je  vyjádřena  jeho  svobodná  vůle,  a  tato  Smlouva  nebyla
uzavřena  pod  nátlakem,  v  tísni  nebo  za  nápadně  nevýhodných  podmínek.  Na  znak  svého
porozumění a souhlasu se zněním této Smlouvy a jejích příloh ji obě smluvní strany potvrzují
dojednaným způsobem dálkové komunikace.

11. Klient podpisem této smlouvy prohlašuje, že finanční prostředky získané ze spotřebitelského
úvěru nepoužije na financování terorismu ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 Zákona č. 253/2008
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

12. Klient prohlašuje, že od Věřitele obdržel veškerá vysvětlení potřebná k jeho posouzení, že tato
Smlouva odpovídá jeho potřebám a finanční situaci a také, že v této souvislosti byl Věřitelem
předem informován o negativních dopadech prodlení s úhradou splatného dluhu z této Smlouvy
a  o  sjednaných  sankcích,  poplatcích  a  nákladech  spojených  s mimosoudním  a  případným
soudním vymáháním pohledávek a další poučení anebo vysvětlení už nepožaduje.

V…………………………. dne ………………….
(doplněné po potvrzení nabídky, ke dni uzavření řádné Smlouvy)

Společnost/Věřitel: Klient:

……………………………………. ………………………………..
FRIENDLY CASH SE (Titul, jméno a příjmení)
Alexandra Pakhomova, člen představenstva
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