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NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 

Smluvní strany 

Max banka a.s., 

sídlem Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4 

IČO 14893649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 476, 

infolinka 800 700 800 

e-mail: info@maxbanka.eu

zastoupená Irenou Jandíkovou, ředitelkou oddělení Osobní bankovnictví a

Ondřejem Makovcem, vedoucím týmu Retailové půjčky

Na straně jedné jako úvěrující banka (dále jen "Banka nebo my") 

a  

Jan Vzor 
Rodné číslo: 7309314539

trvalý pobyt na adrese: Dlouhá 123/45, 700 000 Ostrava      

korespondenční adresa:  

tel. +420323303123 

email: jan.vzor123@vzor-mail.cz     

číslo Vašeho NEO účtu: 1233210000/4000     

Na straně druhé jako úvěrovaný (dále jen „Vy") 

Oddíl I. 

Předkládáte Bance návrh na uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru za účelem sloučení Vašich úvěrů a půjček a jejich převedení 

do Max banky. Smlouva o spotřebitelském úvěru bude uzavřena dnem, kdy Vám na vaši adresu odešleme akceptační dopis. Stejný 

den nabude tato smlouva takzvanou účinnost. Níže se dozvíte podmínky smlouvy o spotřebitelském úvěru, pokud se rozhodneme 

přijmout Váš návrh na její uzavření. 

Oddíl II. 

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a podle zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru 

I. Základní informace

Referenční číslo smlouvy pro snadnější komunikaci s bankou je 0123. 

1.1 Základní parametry úvěru 

Výše úvěru: 400 000 Kč. 

Doba trvání úvěru: 93 měsíců, při řádném splácení bude doba trvání úvěru 72 měsíců. 

Účet, na který Vám náš úvěr načerpáme: 1233210000. 

Pevná úroková sazba: 11,99 %, při řádném splácení činí zvýhodněná úroková sazba: 5,9 %. 

RPSN v době uzavření smlouvy: 12,67 %. Při řádném splácení činí RPSN: 6,17 %. 

Výše měsíční splátky: 6 610 Kč. 

Počet splátek: 93. Při řádném splácení činí počet splátek 72. 

Den splátky v měsíci: 15. 

Datum první splátky: 15.11.2022. 

Datum poslední splátky: 15.7.2030. Při řádném splácení poslední splátku zaplatíte: 15.10.2028. 
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II. Druh úvěru a jeho čerpání

Kdy a jakým způsobem budete mít peníze k dispozici? 

Peníze načerpáme v den účinnosti této smlouvy na technický účet, ze kterého budou rozeslány na účty určené ke splacení úvěrů u 

finančních institucí uvedených v bodě 2.2. Zbylé prostředky budou převedeny na Váš NEO účet č. 1233210000. Použití těchto 

prostředků je zcela na Vašem uvážení.   

2.1 Jaký druh úvěru získáte a na co jej můžete použít? 

Poskytneme Vám účelový, nezajištěný spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení na dobu určitou, splácený pravidelnými měsíčními 

splátkami. Tento úvěr nebo jeho část slouží ke sloučení a splacení úvěrů nebo půjček, které Vám byly poskytnuty jinou finanční 

institucí.  

Konkrétně splatíte následující úvěry: 

1. Věřitel: Banka123

Datum uzavření smlouvy: 21.11.2013

Zbývající částka ke splacení: 400 000 Kč

III. Splácení úvěru

3.1 Jak budete úvěr splácet? 

Splátky Vám strhneme z Vašeho NEO účtu č. 1233210000 v den splatnosti. Také další případné dluhy z této smlouvy automaticky 

strhneme z tohoto účtu, případně dalšího Vašeho účtu, který Vám vedeme. 

3.2 Co uděláme, pokud nebudete mít na NEO účtu dostatek finančních prostředků? 

Pokud nebude ke dni splatnosti na Vašem NEO účtu dostatek finančních prostředků pro úhradu našich splatných pohledávek, tak 

jsme se dohodli na postupu v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami (bod 33.4 a 34 VOP). 

V případě, že nebude ke dni splatnosti na Vašem NEO účtu dostatek finančních prostředků pro úhradu našich splatných pohledávek, 

můžeme o peníze potřebné k zaplacení splátky požádat také Vašeho spolužadatele, případně můžeme postupovat v souladu s 

Všeobecnými obchodními podmínkami (bod 33.4 a 34 VOP). 

IV. Úrok a další náklady úvěru

4.1 Jak budeme úvěr úročit? 

Dohodli jsme se na pevné úrokové sazbě ve výši 11,99 % ročně. Úrok je počítán denně ze skutečné výše nesplacené jistiny úvěru, 

a to ode dne, kdy budete úvěr poprvé čerpat, do dne, kdy úvěr zcela splatíte. Denní úrok je stanoven z dvanáctiny roční úrokové 

sazby s kalendářním měsícem trvajícím 30 dní. V případě řádného splácení Vám bude snížena celková Vámi zaplacená částka a 

úroková tak sazba bude 5,9 % ročně. 

4.2 Jaké náklady budete v souvislosti s úvěrem platit? 

Za vyřízení ani vedení úvěru u nás nic neplatíte, ale dohodli jsme se na cenách z našeho sazebníku. Zřízení a vedení NEO účtu je 

zdarma a řídí se samostatnou smlouvou. 

4.3 Můžeme ceny měnit? 

Úrokovou sazbu Vám nezměníme, ale můžeme jednostranně změnit poplatky ze Sazebníku související s úvěrem. V případě, že tato 

situace nastane, budeme Vás informovat v předstihu v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami. 

4.4 Co je RPSN a jaká je její výše? 

RPSN je roční procentní sazba nákladů na úvěr. Zahrnuli jsme do ní úroky z úvěru. Při výpočtu RPSN jsme postupovali podle zákona 

č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a použili jsme pro něj následující předpoklady: 

a) tuto smlouvu uzavřeme a Vy úvěr v plné výši vyčerpáte dne 1.11.2022,

b) budete řádně a včas, ale ne předčasně, splácet úvěr a veškeré související náklady úvěru,

c) úroková sazba je po dobu trvání úvěru neměnná.

Pokud nebude v průběhu splácení úvěru naplněn některý z výše uvedených předpokladů, výše RPSN se změní. O takové změně

Vás nebudeme informovat.
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4.5 Kolik celkem zaplatíte? 

Celkově je Vámi splatná částka 611 619,00 Kč. Při řádném splácení úvěru se tato částka sníží a bude činit 475 920,00 Kč. 

V. Další podmínky

5.1 Jste povinni nás informovat o následujícím:

a) všech skutečnostech, které mohou mít za následek ohrožení Vaší schopnosti dostát svým finančním závazkům podle této

smlouvy řádně a včas (zejména zahájení insolvenčního nebo exekučního řízení na váš majetek, zániku společného jmění

manželů, ztráta zaměstnání či přiznání invalidního důchodu)

b) změně kontaktních údajů (především telefonního čísla, korespondenční adresy a emailové adresy)

Dále jste povinni se zdržet čerpání slučovaných a převáděných úvěrů uvedených v bodě 2.2 této smlouvy a v případě, že ani po 30

dnech od podepsání této smlouvy nedošlo k jejich ukončení, nás o této skutečnosti informovat.

VI. Porušení smlouvy a sankce

6.1 Co je porušení smlouvy?

Porušení této smlouvy nastane pokud:

a) nám uvedete nepravdivé nebo neúplné údaje, které byly rozhodující pro poskytnutí úvěru,

b) se dostanete do prodlení se splácením 2 a více splátek nebo se dostanete do prodlení s 1 splátkou po dobu delší než 3 měsíce,

c) porušíte některou z vašich povinností z článku 5.1,

d) je v insolvenčním rejstříku zveřejněno aktuální řízení vedené na Vás.

6.2 Co se stane v případě porušení smlouvy? 

V případě porušení smlouvy podle bodu 6.1 jsme se dohodli na uplatnění našeho práva, a to i současně: 

a) omezíme, případně zastavíme čerpání úvěru,

b) celý úvěr prohlásíme za splatný v námi určené lhůtě, která nebude kratší než 30 dnů, a Vy nám jednorázově zaplatíte Vaše

dluhy z úvěru v souladu s naší výzvou.

6.3 Co dalšího nastane v důsledku porušení vašich povinností? 

Pokud budete v prodlení s úhradou splátky úvěru či jiného svého závazku spojeného s úvěrem, můžeme po Vás požadovat zaplacení 

úroků z prodlení v zákonné výši (aktuální výše repo sazby stanovená Českou národní bankou a uveřejněná např. zde 

https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Jak-se-vyvijela-dvoutydenni-repo-sazba-CNB/ zvýšená o 8%) a náhradu účelně 

vynaložených nákladů za vymáhání Vašeho dluhu, případně jiného závazku. 

VII. Vaše práva

7.1 Jak zjistím harmonogram splátek? 

Kdykoli Vám rádi bezplatně poskytneme výpis z Vašeho úvěrového účtu v podobě tabulky umoření. 

7.2 Mohu od smlouvy odstoupit? 

Stačí nám do 30 dnů od uzavření smlouvy písemně napsat, nahrát odstoupení do Vašeho internetového bankovnictví, a to vše bez 

uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Odstoupení nabude účinku dnem, kdy nám bude doručeno. V takovém případě nám 

nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jste nám doručili oznámení o odstoupení, musíte vrátit jistinu úvěru a úrok vypočítaný ke dni, kdy 

nám vrátíte jistinu úvěru.

Stačí nám do 30 dnů od uzavření smlouvy písemně napsat, nahrát odstoupení do Vašeho internetového bankovnictví, a to vše bez 

uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Odstoupení nabude účinku dnem, kdy nám bude doručeno. V takovém případě nám 

nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jste nám doručili oznámení o odstoupení, musíte vrátit jistinu úvěru a úrok vypočítaný ke dni, kdy 

nám vrátíte jistinu úvěru. Pamatujte na to, že právo odstoupit od smlouvy má také Váš spolužadatel a pokud jej využije, můžeme 

zaplacení jistiny a úroku ve stejné lhůtě chtít také po Vás. 

7.3 Mohu úvěr předčasně splatit? 

Úvěr můžete kdykoli zcela nebo zčásti splatit, stačí nám to oznámit. Předčasné splacení je zdarma. 

7.4 Jak lze tuto smlouvu ukončit? 

Smlouvu můžete Vy i my ukončit, a to v souladu s touto smlouvou nebo v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že bude 

smlouva ukončena, tak nám zaplatíte všechny naše pohledávky vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní. 

https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Jak-se-vyvijela-dvoutydenni-repo-sazba-CNB/
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7.5 Jak mohu řešit případný spor? 

Uvítáme, pokud se v případě jakéhokoliv problému obrátíte nejprve na nás prostřednictvím naší pobočky, naší infolinky 800 700 800 

nebo e-mailem info@maxbanka.eu. Pokud nebudeme schopni případný spor vyřešit společně, případně i rovnou se můžete obrátit 

na Finančního arbitra České republiky (Legerova 1581, 69 Nové Město, www.finarbitr.cz) nebo můžete využít soudní cestu u 

příslušného obecného soudu České republiky. Dohledovým orgánem je Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 

Praha 1, IČ: 48136450, která má také právo řešit Vaše stížnosti, pokud budete mít pocit, že neplníme své povinnosti nebo společně 

vzniklý problém nevyřešíme.  

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 Co vše je součástí smlouvy o úvěru? 

Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici https://www.maxbanka.eu/dulezite-dokumenty#tab-obchodni. Ceny související s 

Vaším úvěrem najdete v aktuálním Sazebníku poplatků. Všeobecné obchodní podmínky a Sazebník poplatků jsou součástí této 

smlouvy. 

8.2 Kdy Vám uplatníme slevu na úrokové sazbě za řádné splácení a jaké jsou podmínky? 

Dohodli jsme se, že Vám uplatníme slevu na úrokové sazbě za řádné splácení – formou předčasného doplacení úvěru a již tak 

nevzniknou splátky, jejichž splatnost by nastala po uhrazení 72. splátky. 

Nárok na slevu Vám zaniká v okamžiku, kdy se dostanete do prodlení delšího než 10 kalendářních dní se splacením celé splátky 

úvěru nebo i její části. 

Nárok na slevu Vám zaniká také v okamžiku, kdy v rozporu s ustavením 5.1 budete nadále čerpat slučované a převáděné úvěry. 

8.3 Jak si budeme doručovat písemnosti? 

Veškerá oznámení a dokumenty související s touto smlouvou si budeme vzájemně zasílat na doručovací adresy uvedené v záhlaví 

této smlouvy, prostřednictvím internetového bankovnictví nebo na adresy, které si později vzájemně oznámíme. 

8.4 Jak lze smlouvu změnit? 

Změnu lze provést jen na základě naší společné dohody a jednostranné změny můžeme činit jen v případech, se kterými počítá tato 

smlouva. 

http://www.finarbitr.cz/

