
Věřitel
Toyota Financial Services Czech s.r.o.
Bavorská 2662/1,155 00 Praha 5-Stodůlky, Czech Republic
T +420 222 998 331-2, F +420 222 998 337
toyotafinance@toyotafinance.cz, www.toyotafinance.cz
IČO: 65413261, DIČ: CZ65413261
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 44764
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 6703292/0800

Úvěr
Toyota Genio

Číslo úvěrové smlouvy: 20017/1086
ÚVĚROVÁ SMLOUVA

CZ-UGVPOD-RB-02/1401 Vytvořeno systémem TFS ONLINE dne 16.11.2017

377371303 / 0300Číslo účtuVladimír GAŠPAROprávněný zástupce
Československá obchodní banka, a.s.Bankovní spojení
L, 19676Oddíl, vložka/č.612 00 Brno - Žabovřesky

Krajský soud v BrněVedeném uKrálovopolská 3052/139Adresa pro doručování
spolkový rejstříkZapsaný v612 00 Brno - Žabovřesky

CZ65338090DIČ65338090IČOKrálovopolská 3052/139Adresa
Regionální rozvojová agentura jižní MoravyNázev

Dlužník

39640005 / 2700Číslo účtuRadim KurkaOprávněný zástupce
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.Bankovní spojeníwww.ck-toyota.czWeb
B, 4233Oddíl, vložka/č.prodej@toyotabrno.czE-mail
Krajský soud v BrněVedeném u+420 547 136 269Fax+420 547 136 260Telefon
Obchodní rejstříkZapsaný v619 00 Brno

CZ46972609DIČ46972609IČOVídeňská 132/100Adresa
C & K, a.s.Název

Prodejce

Vozidlo
Toyota Corolla MC16 SD 1.6 Valvematic Multidrive S S4 Active LED Trend+Výrobce/typ

standardníPříslušenství

nové / osobníTyp/druh vozidla
2017Uvedení do provozu
NMTBE3JE70R219359VIN

Finanční a platební podmínky této úvěrové smlouvy

6 775,-KčSplátka celkem
1 155,17 KčPojistné
5 620,00 KčSplátka jistiny s úrokem

72Počet splátek
měsíčníRežim splátek

měsíců72Délka úvěru
0 KčJednorázový poplatek

329 000 KčCelková výše poskytovaného úvěru
(s DPH)470 000 KčKupní cena vozidla celkem

Vyčíslení předčasného splacení úvěru

0,0 % ze zůstatku jistiny úvěru64 926,70 Kč60 splátkách

0,0 % ze zůstatku jistiny úvěru125 435,60 Kč48 splátkách

0,0 % ze zůstatku jistiny úvěru181 826,50 Kč36 splátkách

0,0 % ze zůstatku jistiny úvěru234 379,70 Kč24 splátkách

0,0 % ze zůstatku jistiny úvěru283 356,40 Kč12 splátkách

poplatek za předčasné splacení úvěruzůstatek jistiny úvěrupo řádně a včas
zaplacených

Částky ohledně zůstatků jistiny úvěru a procenta určující výši poplatků za předčasné splacení úvěru, které 
jsou uvedené v této tabulce, jsou pouze orientační a jejich aplikace se řídí Doplňkovými podmínkami pro 
poskytnutí podnikatelského úvěru „Genio“ (dále jen „Doplňkové podmínky“).

1.     Nedílnou součástí této úvěrové smlouvy jsou v souladu s § 1751 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ČR, v platném znění, Všeobecné podmínky pro poskytnutí 
podnikatelského úvěru (dále jen „Všeobecné podmínky“) a Doplňkové podmínky a dále pak splátkový kalendář. V případě, že je věřitelem sjednáno pojištění vozidla (havarijní 
pojištění vozidla a/nebo pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a/nebo jiné pojištění sjednané věřitelem v rámci pojištění vozidla) a pojistné za toto jiné 
pojištění je zahrnuto do splátek celkem, je nedílnou součástí této úvěrové smlouvy také potvrzení o pojištění vozidla podle čl. 5.2  Všeobecných podmínek. Pokud je sjednáno 
věřitelem jakékoli jiné pojištění než pojištění vozidla a pojistné za toto jiné pojištění je zahrnuto do splátek celkem, je pak i zvláštní příloha ohledně takového jiného pojištění nedílnou 
součástí této úvěrové smlouvy.

2. K zajištění všech peněžitých dluhů dlužníka vůči věřiteli z této úvěrové smlouvy a dalších smluv uzavřených v souvislosti s úvěrovou smlouvou a uvedených ve Všeobecných 
podmínkách uzavírají věřitel s dlužníkem podpisem této úvěrové smlouvy současně smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva, kterou dlužník převádí na věřitele vlastnické 
právo k vozidlu, v souladu s ustanovením čl. 8 Všeobecných podmínek.  

3. Věřitel podpisem této úvěrové smlouvy přejímá do celkové výše poskytovaného úvěru dluh dlužníka jako kupujícího z kupní smlouvy uzavřené mezi dlužníkem a prodejcem a do této 
výše tak nastupuje na místo dlužníka z kupní smlouvy, a to za podmínek stanovených v čl. 4.2 Všeobecných podmínek.

4. Prodejce podpisem této úvěrové smlouvy dává věřiteli a dlužníkovi souhlas s převzetím dluhu dlužníka věřitelem dle bodu 3. této úvěrové smlouvy.
5. Věřitel podpisem této úvěrové smlouvy zároveň zmocňuje dlužníka k provedení zápisu do registru silničních vozidel a technického průkazu vozidla podle čl. 8.1.2 Všeobecných 

podmínek, tedy, aby věřitel byl uveden jako vlastník vozidla a dlužník jako provozovatel vozidla. Dlužník jako zmocněnec je oprávněn udělit zmocnění i jiné osobě, aby místo něj 
jednala ve smyslu ustanovení § 33 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

6. Dlužník podpisem této úvěrové smlouvy zároveň zmocňuje věřitele k provedení změn v registru silničních vozidel a technickém průkazu vozidla, a to v případě prodeje vozidla 
věřitelem v rámci výkonu práv věřitele ze zajišťovacího převodu vlastnického práva k vozidlu podle čl. 8 Všeobecných podmínek. Věřitel jako zmocněnec je oprávněn udělit 
zmocnění i jiné osobě, aby místo něj jednala ve smyslu ustanovení § 33 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

7. Tato úvěrová smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž věřitel i dlužník obdrží po jednom.

Věřitel (podpis a razítko)

Brno - Ivanovice, dne 16.11.2017

Prodejce (podpis a razítko) Dlužník (podpis a razítko)

Číslo OP:

Vladimír GAŠPAROprávněná osoba:
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podmínkách uzavírají věřitel s dlužníkem podpisem této úvěrové smlouvy současně smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva, kterou dlužník převádí na věřitele vlastnické 
právo k vozidlu, v souladu s ustanovením čl. 8 Všeobecných podmínek.  
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329 000 KčCelková výše poskytovaného úvěru
(s DPH)470 000 KčKupní cena vozidla celkem

Vyčíslení předčasného splacení úvěru

0,0 % ze zůstatku jistiny úvěru64 926,70 Kč60 splátkách

0,0 % ze zůstatku jistiny úvěru125 435,60 Kč48 splátkách

0,0 % ze zůstatku jistiny úvěru181 826,50 Kč36 splátkách

0,0 % ze zůstatku jistiny úvěru234 379,70 Kč24 splátkách

0,0 % ze zůstatku jistiny úvěru283 356,40 Kč12 splátkách

poplatek za předčasné splacení úvěruzůstatek jistiny úvěrupo řádně a včas
zaplacených

Částky ohledně zůstatků jistiny úvěru a procenta určující výši poplatků za předčasné splacení úvěru, které 
jsou uvedené v této tabulce, jsou pouze orientační a jejich aplikace se řídí Doplňkovými podmínkami pro 
poskytnutí podnikatelského úvěru „Genio“ (dále jen „Doplňkové podmínky“).

1.     Nedílnou součástí této úvěrové smlouvy jsou v souladu s § 1751 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ČR, v platném znění, Všeobecné podmínky pro poskytnutí 
podnikatelského úvěru (dále jen „Všeobecné podmínky“) a Doplňkové podmínky a dále pak splátkový kalendář. V případě, že je věřitelem sjednáno pojištění vozidla (havarijní 
pojištění vozidla a/nebo pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a/nebo jiné pojištění sjednané věřitelem v rámci pojištění vozidla) a pojistné za toto jiné 
pojištění je zahrnuto do splátek celkem, je nedílnou součástí této úvěrové smlouvy také potvrzení o pojištění vozidla podle čl. 5.2  Všeobecných podmínek. Pokud je sjednáno 
věřitelem jakékoli jiné pojištění než pojištění vozidla a pojistné za toto jiné pojištění je zahrnuto do splátek celkem, je pak i zvláštní příloha ohledně takového jiného pojištění nedílnou 
součástí této úvěrové smlouvy.

2. K zajištění všech peněžitých dluhů dlužníka vůči věřiteli z této úvěrové smlouvy a dalších smluv uzavřených v souvislosti s úvěrovou smlouvou a uvedených ve Všeobecných 
podmínkách uzavírají věřitel s dlužníkem podpisem této úvěrové smlouvy současně smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva, kterou dlužník převádí na věřitele vlastnické 
právo k vozidlu, v souladu s ustanovením čl. 8 Všeobecných podmínek.  

3. Věřitel podpisem této úvěrové smlouvy přejímá do celkové výše poskytovaného úvěru dluh dlužníka jako kupujícího z kupní smlouvy uzavřené mezi dlužníkem a prodejcem a do této 
výše tak nastupuje na místo dlužníka z kupní smlouvy, a to za podmínek stanovených v čl. 4.2 Všeobecných podmínek.

4. Prodejce podpisem této úvěrové smlouvy dává věřiteli a dlužníkovi souhlas s převzetím dluhu dlužníka věřitelem dle bodu 3. této úvěrové smlouvy.
5. Věřitel podpisem této úvěrové smlouvy zároveň zmocňuje dlužníka k provedení zápisu do registru silničních vozidel a technického průkazu vozidla podle čl. 8.1.2 Všeobecných 

podmínek, tedy, aby věřitel byl uveden jako vlastník vozidla a dlužník jako provozovatel vozidla. Dlužník jako zmocněnec je oprávněn udělit zmocnění i jiné osobě, aby místo něj 
jednala ve smyslu ustanovení § 33 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

6. Dlužník podpisem této úvěrové smlouvy zároveň zmocňuje věřitele k provedení změn v registru silničních vozidel a technickém průkazu vozidla, a to v případě prodeje vozidla 
věřitelem v rámci výkonu práv věřitele ze zajišťovacího převodu vlastnického práva k vozidlu podle čl. 8 Všeobecných podmínek. Věřitel jako zmocněnec je oprávněn udělit 
zmocnění i jiné osobě, aby místo něj jednala ve smyslu ustanovení § 33 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

7. Tato úvěrová smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž věřitel i dlužník obdrží po jednom.

Věřitel (podpis a razítko)

Brno - Ivanovice, dne 16.11.2017

Prodejce (podpis a razítko) Dlužník (podpis a razítko)

Číslo OP:

Vladimír GAŠPAROprávněná osoba:
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  KLIENT

377371303 / 0300Číslo účtuVladimír GAŠPAROprávněný zástupce
L, 19676Oddíl, vložka/č.612 00 Brno - Žabovřesky
Krajský soud v BrněVedeném uKrálovopolská 3052/139Adresa pro doručování
spolkový rejstříkZapsaný v612 00 Brno - Žabovřesky
CZ65338090DIČKrálovopolská 3052/139Adresa/sídlo

65338090IČO/rodné číslo (datum narození)Regionální rozvojová agentura jižní
Moravy

Firma/Název/Jméno, příjmení

TFSCZ se zavazuje poskytovat Klientovi službu, a to za podmínek a 
způsobem stanoveným touto Smlouvou a Podmínkami.

Na základě této Smlouvy TFSCZ zpřístupní Klientovi při jeho platném 
přihlášení do modulu jeho klientský účet. Způsob aktivace účtu, 
komunikace s TFSCZ a provádění a rozsah úprav účtu Klientem 
upravují Podmínky.

Adresou pro doručování Klientovi se stanovuje:
Královopolská 3052/139, 612 00 Brno - Žabovřesky, 
Česká republika

Registrovaným e-mailem Klienta se stanovuje*):

………………………………………………..

II. Všeobecná ustanovení

Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v
souvislosti s poskytováním služby TFS ONLINE (dále jen „služba“)
Klientovi ke všem smlouvám o financování, které Klient uzavřel s
TFSCZ.

Službou se rozumí zajištění on-line přístupu Klienta k jeho klientskému
účtu pomocí internetového prohlížeče Klienta a internetové aplikace
TFSCZ (dále jen „modul“) za účelem zobrazení informací klientského
účtu, komunikace s TFSCZ a provádění úprav klientského účtu
Klientem v souladu s ustanoveními této Smlouvy a Podmínek
poskytování služby TFS ONLINE (dále jen „Podmínky“).

K jednoznačné identifikaci Klienta nutné pro vstup do modulu přidělí
TFSCZ každému Klientovi bezpečnostní údaje, a to uživatelské jméno
(dále jen „ID“) a uživatelské heslo (dále jen „heslo“).

Klient je povinen změnit přidělené heslo při prvním on-line přístupu k
účtu.

I. Předmět smlouvy

Právní vztahy vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou se řídí
ustanovením této Smlouvy, Podmínkami a příslušnými obecně
závaznými právními předpisy.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.

TFSCZ  i Klient mohou Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu
s tím, že výpověď je účinná dnem jejího doručení druhé smluvní straně.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva pozbývá účinnosti posledním
dnem měsíce následujícího po ukončení smlouvy o financování
uzavřené mezi Klientem a TFSCZ, ke které byl klientský účet založen,
pokud smluvní strany neuzavřely před ukončením Smlouvy novou
smlouvu o financování.

Klient potvrzuje podpisem Smlouvy, že se seznámil s jejím obsahem i s
obsahem Podmínek, které jsou její nedílnou součástí, obsah a smysl
Smlouvy i Podmínek je mu srozumitelný a se Smlouvou a Podmínkami
souhlasí. Svým podpisem Klient současně dává plný a neodvolatelný
souhlas se sdílením svých osobních údajů s TFSCZ a  dalšími subjekty
v rámci Skupiny Toyota pro účely zabezpečení poskytování služby.

TFSCZ nenese žádnou odpovědnost za eventuelní škodu vzniklou
Klientovi v důsledku ztráty, odcizení nebo zneužití bezpečnostních
údajů pro vstup do modulu.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z
nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

III. Závěrečná ustanovení

Adresa pro doručování bude používána k zasílání náhradních
bezpečnostních údajů a případné další korespondenci mezi TFSCZ a
Klientem v souvislosti s poskytováním služby. Registrovaný e-mail bude
používán v případě potřeby e-mailové komunikace s Klientem v
souvislosti s poskytováním služby.

TFSCZ (podpis a razítko)

Brno - Ivanovice, dne 16.11.2017

Klient (podpis a razítko)

Číslo OP:

Vladimír GAŠPAROprávněná osoba:

 *) zde, prosíme, doplňte svou e-mailovou adresu ručně
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Úvěr

Číslo úvěrové smlouvy: 20017/1086

POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ SMLOUVY 
O VÝPŮJČCE

Vytvořeno systémem TFS ONLINE dne 16.11.2017CZ-UOXPOD-RB-01/1401

Regionální rozvojová agentura jižní MoravyNázev

377371303 / 0300Číslo účtu
Československá obchodní banka, a.s.Bankovní spojení
L, 19676Oddíl, vložka/č.
Krajský soud v BrněVedeném u
spolkový rejstříkZapsaný v

CZ65338090DIČ65338090IČO

Vladimír GAŠPAROprávněný zástupce

612 00 Brno - Žabovřesky

Královopolská 3052/139Adresa pro doručování
612 00 Brno - Žabovřesky

Královopolská 3052/139Adresa

Dlužník

1) Tímto věřitel potvrzuje, že s dlužníkem podpisem úvěrové smlouvy č. 20017/1086 ze dne 16.11.2017 (dále jen „úvěrová 
smlouva“) spolu uzavřeli smlouvu o výpůjčce k financovanému předmětu Toyota Corolla MC16 SD 1.6 Valvematic 
Multidrive S S4 Active LED Trend+, VIN/výrobní číslo: NMTBE3JE70R219359, (dále jen „financovaný předmět“), jehož je 
věřitel vlastníkem na základě smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva uzavřené mezi věřitelem a dlužníkem. 
Bližší podmínky smlouvy o výpůjčce jsou upraveny ve všeobecných podmínkách, které jsou nedílnou součástí úvěrové 
smlouvy.

2) Dlužník je zároveň v souladu s ustanovením § 28 odst. 4 a § 27 písm. h) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, oprávněn financovaný předmět odpisovat.

3) Toto potvrzení se vydává pro daňové a účetní potřeby dlužníka.

Věřitel (podpis a razítko)

Brno - Ivanovice, dne 16.11.2017
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Úvěr

PŘEJÍMACÍ PROTOKOL
Číslo úvěrové smlouvy: 20017/1086

Vytvořeno systémem TFS ONLINE dne 16.11.2017CZ-UOVSUB-RB-01/1401

Vozidlo

TOYOTA Corolla MC16 SD 1.6 Valvematic Multidrive S S4 Active LED Trend+Výrobce/typ vozidla

0Počet ujetých km
Číslo motoru

Registrační značka
NMTBE3JE70R219359VIN

C & K, a.s., Vídeňská 132/100, 619 00 BrnoNázev
Předávající (prodejce)

46972609IČO

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, Královopolská 3052/139, 612 00 Brno - ŽabovřeskyNázev/Jméno a příjmení
Dlužník

65338090IČO/rodné číslo (datum narození)

1. Dlužník přebírá vozidlo financované věřitelem na základě úvěrové smlouvy č. 20017/1086 uzavřené mezi věřitelem a dlužníkem.

2. Dlužník prohlašuje, že vozidlo přejímá se servisní knížkou, návodem k obsluze a technickým průkazem č.: XX111111.

3. Dlužník prohlašuje, že provedl kontrolu stavu vozidla, seznámil se s jeho činností, podmínkami provozu a provedl kontrolu výrobních 
čísel vozidla. Dále potvrzuje, že vozidlo přebírá v nepoškozeném stavu.

4. Dlužník prohlašuje, že zajistí a bude dodržovat záruční, reklamační a servisní podmínky vztahující se na vozidlo.

5. S vozidlem byla převzata tato výbava *):

náhradní elektrické pojistky

sada náhradních žárovek

příruční zvedák

jiné (jaké) _______________________________

klíč na matice (šrouby) kol vozidla

náhradní kolo (ráfek s pneumatikou)

lékárnička

výstražný trojúhelník

5.1. Dlužník dále převzal *):

klíče od vozidla se štítkem obsahujícím
číslo klíče ______ ks

______ ksvšechny ovládače sloužící k otevření vozidla
(např. dálkové ovl. alarmu...) a kód

klíče od mechanického zabezpečení
spojeného s karosérií vozidla a kód ______ ks

jiné (jaké) ________________ ______ ks

6.     Doplňky, které jsou součástí kupní ceny vozidla, v Kč:

a)

b)

7. Doplňky, které nejsou součástí kupní ceny vozidla, v Kč:

c)

d)

a)

b)

Celkem

Kč

Kč

Kč
8. Dlužník prohlašuje, že je oprávněnou osobou k převzetí vozidla.

c) Kč

d) Kč

e) Kč

Hodina16.11.2017Datum převzetí:C & K, a.s., Maříkova 48, 62100 Brno - IvanoviceMísto převzetí:

Předávající (podpis a razítko) Dlužník (podpis a razítko)

Číslo OP:

Vladimír GAŠPAROprávněná osoba:

*) příslušné, prosíme, označte křížkem



Věřitel
Toyota Financial Services Czech s.r.o.
Bavorská 2662/1,155 00 Praha 5-Stodůlky, Czech Republic
T +420 222 998 331-2, F +420 222 998 337
toyotafinance@toyotafinance.cz, www.toyotafinance.cz
IČO: 65413261, DIČ: CZ65413261
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 44764
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 6703292/0800
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3. Dlužník prohlašuje, že provedl kontrolu stavu vozidla, seznámil se s jeho činností, podmínkami provozu a provedl kontrolu výrobních 
čísel vozidla. Dále potvrzuje, že vozidlo přebírá v nepoškozeném stavu.

4. Dlužník prohlašuje, že zajistí a bude dodržovat záruční, reklamační a servisní podmínky vztahující se na vozidlo.

5. S vozidlem byla převzata tato výbava *):

náhradní elektrické pojistky

sada náhradních žárovek

příruční zvedák
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číslo klíče ______ ks
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klíče od mechanického zabezpečení
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a)

b)
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Věc: úvěrová smlouva číslo 20017/1086, výzva k úhradě

Vážená paní, vážený pane,

je nám ctí Vás přivítat mezi naše zákazníky.

Pro Vaši lepší orientaci si dovolujeme zrekapitulovat platby provedené před uzavřením úvěrové 
smlouvy u Vašeho dodavatele:

Kč141 000,00CELKEM K ÚHRADĚ

Kč141 000,00Částka financovaná ze zdrojů dlužníka
Kč0,00Jednorázový poplatek

ČástkaÚčel platby

Kdykoli se na nás můžete obrátit prostřednictvím kontaktů uvedených v hlavičce, na přiložené 
vizitce nebo využít aplikaci TFS ONLINE.

Pevné zdraví a úspěchy ve Vašem podnikání či soukromém životě Vám jménem Toyota Financial 
Services Czech s.r.o. přeje

zákaznický tým 
Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Registrováno v OR: oddíl C, vložka 44764 
Městský soud v Praze
IČO: 65413261 
Člen České leasingové a finanční asociace
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ
PODNIKATELSKÉHO ÚVĚRU

Úvěrová smlouva č.:

Tyto Všeobecné podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru (dále jen „Všeobecné podmínky”) tvoří 
nedílnou součást úvěrové smlouvy (dále jen „úvěrová smlouva“) uzavřené mezi věřitelem, společností 
Toyota Financial Services Czech s.r.o., se sídlem Bavorská 2662/1, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00, IČO: 
65413261, (dále jen „věřitel“) na straně jedné a dlužníkem uvedeným v úvěrové smlouvě (dále jen 
„dlužník“) na straně druhé.

1. Základní ustanovení 
1.1 Úvěrovou smlouvou se věřitel zavazuje za 

sjednaných podmínek poskytnout sjednaným 
způsobem ve prospěch dlužníka na jeho žádost 
peněžní prostředky ve sjednané částce na koupi 
úvěrovou smlouvou určeného vozidla a dlužník se 
zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a 
zaplatit úroky a další sjednané platby.

1.2 Úvěr podle úvěrové smlouvy je určen k úhradě kupní 
ceny vozidla, které je předmětem kupní smlouvy a je 
uvedené v úvěrové smlouvě (dále jen „vozidlo“).

2. Předsmluvní vztahy
2.1 Dlužník, který má zájem o financování koupě vozidla 

prostřednictvím úvěru, může věřitele požádat o 
poskytnutí úvěru na úhradu kupní ceny vozidla nebo 
její části formou vyplnění poptávkového listu. 
Formulář poptávkového listu je k dostání v sídle 
věřitele, u prodejců vozidel nebo si jej dlužník může 
stáhnout z internetových stránek věřitele. 
Nedohodnou-li strany něco jiného, podepíše a předá 
dlužník úplně a pravdivě vyplněný poptávkový list 
prodejci, s nímž zamýšlí uzavřít kupní smlouvu na 
koupi vozidla. Dlužník je povinen k poptávkovému 
listu přiložit věřitelem požadované doklady, sloužící 
k ověření jeho totožnosti a schopnosti úvěr splácet.

2.2 Věřitel na základě dlužníkem poskytnutých informací 
nebo, považuje-li to věřitel za nezbytné, pak i 
nahlédnutím do databází umožňujících posouzení 
úvěruschopnosti dlužníka (dále také jen „databáze“), 
posoudí schopnost dlužníka úvěr splácet, a dlužníka 
o schválení či zamítnutí jeho žádosti vyrozumí. Je-li 
žádost o poskytnutí úvěru zamítnuta na základě 
výsledku vyhledávání v databázi, věřitel okamžitě a 
bezplatně dlužníka vyrozumí o tomto výsledku a 
sdělí mu údaje o použité databázi.

2.3 Věřitel podmiňuje poskytnutí úvěru, není-li písemně 
dohodnuto jinak, zajištěním peněžitých dluhů 
dlužníka z úvěrové smlouvy zajišťovacím převodem 
vlastnického práva dlužníka k vozidlu, na jehož koupi 
je úvěr určen, na věřitele, a to na dobu do splnění 
všech peněžitých dluhů dlužníka vůči věřiteli 
z úvěrové smlouvy. Dlužník toto zajištění, blíže 
upravené čl. 8 těchto Všeobecných podmínek, hodlá 
poskytnout, ze zajištění vyplývající omezení strpět, 
své povinnosti, k provedení zajištění sjednané, 
řádně splnit a vozidlo užívat na základě současně 
uzavírané smlouvy o výpůjčce vozidla.

3. Uzavření úvěrové smlouvy
3.1 Bylo-li sjednáno, že úvěr bude poskytnut jen na část 

kupní ceny vozidla, není věřitel povinen úvěrovou 
smlouvu uzavřít, dokud mu dlužník neprokáže, že již 
zbývající část kupní ceny uhradil z vlastních zdrojů.

3.2 Za věřitele úvěrovou smlouvu podepisuje jeho 
statutární zástupce nebo pověřený zaměstnanec či 
pracovník, nebo na základě plné moci prodejce.

3.3 Společně s úvěrovou smlouvou (podpisem jediného 
smluvního dokumentu) je uzavírána i smlouva o 
zajišťovacím převodu vlastnického práva k vozidlu 
(blíže v čl. 8 těchto Všeobecných podmínek) a 
smlouva o výpůjčce téhož vozidla. 

3.4 Úvěrová smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, 
z nichž jedno obdrží věřitel a jedno dlužník. 

4. Poskytnutí úvěru
4.1 Dlužník podpisem úvěrové smlouvy žádá věřitele, 

aby v jeho prospěch poskytl prodejci peněžní 
prostředky k úhradě kupní ceny vozidla nebo její 
dohodnuté části dále uvedenou formou.

4.2 Věřitel poskytne peněžní prostředky v dohodnuté 
výši tak, že podpisem úvěrové smlouvy v souladu 
s ustanovením § 1888 odst. 1 občanského zákoníku 
ČR převezme v této výši dluh dlužníka (povinnost 
k zaplacení kupní ceny nebo její části) vůči prodejci 
specifikovaný v čl. 2.1 těchto Všeobecných 
podmínek (dále také jen „úvěr“) a v tomto rozsahu 
tak nastoupí na místo dlužníka z kupní smlouvy.

4.3 Prodejce jako dlužníkův věřitel v rozsahu pohledávky 
na zaplacení kupní ceny vozidla podpisem úvěrové 
smlouvy dává ve smyslu ust. § 1888 odst.1 
občanského zákoníku ČR svůj výslovný souhlas 
věřiteli a dlužníkovi k tomu, aby věřitel v takovém 
rozsahu nastoupil na místo dlužníka ohledně této 
pohledávky.

4.4 Převzatý dluh věřitel splní prodejci namísto dlužníka 
ve lhůtě splatnosti kupní ceny vozidla.

5. Pojištění jako sjednaná doplňková služba a 
správa vozidla jako sjednaná doplňková služba 

5.1 Pojištění jako sjednaná doplňková služba 
5.1.1 Věřitel sjedná pojištění vozidla (havarijní pojištění 

vozidla a pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou provozem vozidla). Na žádost dlužníka 
věřitel sjedná pojištění schopnosti dlužníka úvěr 
splácet případně i jiná pojištění související s účelem 
úvěrové smlouvy. Sjednání pojištění vozidla 
(havarijní pojištění vozidla a pojištění odpovědnosti 
za újmu způsobenou provozem vozidla) věřitelem je 
podmínkou získání úvěru. Sjednání jakéhokoli jiného 
pojištění než uvedeného pojištění vozidla není 
podmínkou získání úvěru.

5.1.2 Je-li sjednáno pojištění vozidla dle čl. 5.1.1 těchto 
Všeobecných podmínek, pak je pojistitel, rozsah 
pojištění, typ pojištění a výše spoluúčasti uveden 
v potvrzení o pojištění vozidla, které je nedílnou 
součástí dokumentace úvěrové smlouvy (dále jen 
„potvrzení o pojištění vozidla“). Je-li sjednáno i 
pojištění schopnosti dlužníka splácet a/nebo jiné 
pojištění, pak je součástí dokumentace úvěrové 
smlouvy i zvláštní příloha o takovém pojištění.  

5.1.3 Je-li sjednáno pojištění dle čl. 5.1.1 těchto 
Všeobecných podmínek, pak podpisem úvěrové 
smlouvy s odkazem na zajišťovací převod 
vlastnického práva k vozidlu (čl. 8 těchto 

20017/1086
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Všeobecných podmínek) dlužník žádá o sjednání 
havarijního pojištění, případně i jiného pojištění, je-li 
to dle právních předpisů možné, vozidla tak, aby 
pojistné plnění bylo vinkulováno ve prospěch 
věřitele.

5.1.4 Pojištění, sjednané věřitelem v souvislosti 
s úvěrovou smlouvou, je doplňkovou službou 
dlužníkovi a věřitel tím, že má povinnost takové 
pojištění sjednat, nepřebírá v žádném smyslu 
jakoukoliv odpovědnost za splnění povinnosti 
dlužníka vrátit věřiteli v jeho prospěch poskytnuté 
peněžní prostředky a zaplatit mu sjednaný úrok či 
další platby. 

5.1.5 Skončí-li pojištění sjednané věřitelem (čl. 8.3.3.2, 
8.3.3.3 těchto Všeobecných podmínek) z důvodů na 
straně dlužníka před zánikem zajišťovacího převodu 
vlastnického práva, bude věřitel oprávněn 
požadovat, aby mu dlužník uhradil poplatek ve výši 
stanovené aktuálním ceníkem věřitele.

5.2 Správa vozidla jako sjednaná doplňková služba
5.2.1 Po dobu trvání úvěrové smlouvy a v souvislosti s ní 

si dlužník s věřitelem mohou sjednat smlouvu o 
správě vozidla, na základě které věřitel poskytne 
dlužníkovi správu vozidla v rozsahu sjednaných 
služeb.

5.2.2 Uzavření smlouvy o správě vozidla mezi věřitelem a 
dlužníkem není podmínkou získání úvěru. 

5.2.3 Je-li uzavřena mezi věřitelem a dlužníkem smlouva o 
správě vozidla, pak je rozsah správy vozidla, 
podmínky takové správy vozidla, jakož i další práva 
a povinnosti věřitele a dlužníka týkající se správy 
vozidla včetně ceny za takovou správu upraveny 
zejména ve smlouvě o správě vozidla. Uzavřením 
smlouvy o správě vozidla nejsou dotčeny povinnosti 
dlužníka týkající se vozidla podle smlouvy o 
zajišťovacím převodu vlastnického práva k vozidlu a 
smlouvy o výpůjčce, pokud tyto smlouvy byly mezi 
věřitelem a dlužníkem uzavřeny, a dále i povinnosti 
vyplývající z pojištění vozidla. V případě, že některá 
ujednání smlouvy o zajišťovacím převodu 
vlastnického práva k vozidlu a smlouvy o výpůjčce 
vozidla jsou v rozporu s ujednáními smlouvy o 
správě vozidla, pak mají přednost příslušná ujednání 
smlouvy o správě vozidla.

6. Sjednané platby a jejich splatnost 
6.1 Jednorázový poplatek. Za sjednání povinnosti 

věřitele poskytnout na požádání peněžní prostředky 
a komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti 
dlužníka o poskytnutí úvěru se úvěrovou smlouvou 
sjednává úplata ve formě jednorázového nevratného 
poplatku ve výši uvedené v úvěrové smlouvě, 
splatného, neurčil-li věřitel jinak, u prodejce do dne 
převzetí vozidla dlužníkem od prodejce. 

6.2 Splátky jistiny. Nedohodnou-li se strany jinak, je 
dlužník povinen splácet věřiteli jistinu úvěru ve 
sjednaných splátkách a splatit ji zcela ve sjednané 
lhůtě na základě splátkového kalendáře. 

6.3 Úroky a jejich splatnost 
Dlužník je povinen platit věřiteli v úvěrové smlouvě 
sjednaných období a na základě splátkového 
kalendáře spolu se splátkami jistiny (čerpané části 
úvěru) i úroky z doposud nesplacené jistiny, jejichž 
výše je uvedena ve splátkovém kalendáři.

6.4 Pojistné. Pojistné, byla-li sjednána doplňková 
služba, je splatné společně se splátkami jistiny a 
úroků podle splátkového kalendáře.

6.5 Splátka za správu.  Splátka za správu, byla-li mezi 
věřitelem a dlužníkem uzavřena smlouva o správě 
vozidla jako doplňková služba, je splatná společně 
se splátkami jistiny a úroků podle splátkového 
kalendáře. Věřitel po uzavření smlouvy o správě 
vozidla vystaví daňový doklad na cenu za správu 
vozidla v rozsahu služeb sjednaných smlouvou o 
správě vozidla. Smlouvou o správě vozidla sjednané 
služby správy vozidla jsou předmětem DPH dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů.

6.6 Splátka celkem. Součet splátky jistiny, úroků a 
případného pojistného a případné splátky za správu 
tvoří splátku celkem podle úvěrové smlouvy.

6.7 Použití plateb na úhradu peněžitých dluhů 
dlužníka. Platby přijaté od dlužníka použije věřitel 
na úhradu jakýchkoli peněžitých dluhů dlužníka vůči 
věřiteli. Případný přeplatek věřitel dlužníku vrátí. 
Platbami spotřebitele není žádný kapitál vytvářen.

6.8 Úrok z prodlení. Jestliže dojde k prodlení v úhradě 
věřiteli jakékoli platby dle úvěrové smlouvy, těchto 
Všeobecných podmínek, Doplňkových podmínek, 
případně dle dalších smluv uzavřených v souvislosti 
s úvěrovou smlouvou a uvedených v těchto 
Všeobecných podmínkách, nebo její části (dále také 
jen „neuhrazená částka“), je dlužník povinen 
zaplatit věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,1% 
z neuhrazené dlužné částky za každý kalendářní 
den prodlení.

6.9 Smluvní pokuty 
6.9.1 Smluvní pokuty pro případ nesplnění dílčích 

povinností dlužníka jsou upraveny v článcích 8.3.2.4 
a 8.3.3.3 těchto Všeobecných podmínek. 

6.9.2 Smluvní pokuty podle těchto Všeobecných 
podmínek jsou splatné na základě výzvy věřitele ve 
lhůtě ve výzvě uvedené. Zaplacením kterékoli 
smluvní pokuty či její části dle těchto Všeobecných 
podmínek není dotčeno právo věřitele na náhradu 
škody v plné výši. 

6.10 Náhrada škody. V případě, že dlužník nezaplatí 
řádně a včas některou ze sjednaných plateb, bude 
povinen zaplatit věřiteli na jeho výzvu náhradu škody 
ve výši určené podle obecně závazných právních 
předpisů včetně nákladů na zjištění výše škody, 
soudní a obdobné poplatky, na přípravu realizace 
zajištění či nákladů právního zastoupení věřitele.

6.11 Použití případného výtěžku z realizace 
zajišťovacího převodu vlastnického práva k vozidlu 
je upraveno čl. 8.2.4 těchto Všeobecných podmínek.

6.12 Způsob předepisování splátek celkem se děje ve 
formě splátkového kalendáře předaného dlužníkovi. 

6.13 Platební místo. Dlužník hradí své peněžité dluhy 
z úvěrové smlouvy a dalších smluv uzavřených 
v souvislosti s úvěrovou smlouvou a uvedených 
v těchto Všeobecných podmínkách na bankovní účet 
věřitele, jehož číslo je uvedeno ve splátkovém 
kalendáři nebo v úvěrové smlouvě, přičemž je 
povinen postupovat tak, aby v souvislosti s přijetím 
plateb věřiteli nevznikly žádné náklady; pokud 
takové náklady vzniknou, je dlužník povinen je 
věřiteli neprodleně nahradit. 

6.14 Věřitel může číslo bankovního účtu v průběhu 
platnosti a účinnosti úvěrové smlouvy změnit 
písemným oznámením dlužníkovi. Tato změna je pro 
dlužníka účinná ode dne doručení takového 
oznámení dle čl. 11.3 těchto Všeobecných 
podmínek.

6.15 Identifikace plateb. Dlužník je povinen na každou 
úvěrovou smlouvu (má-li s věřitelem uzavřeno více 
úvěrových smluv) platit sjednané splátky celkem či 
jiné platby zvlášť. Jako variabilní symbol splátky 
celkem či jiné platby z úvěrové smlouvy a 
příslušných Všeobecných podmínek, případ.  
Doplňkových podmínek, jakož i smluv s úvěrovou 
smlouvou souvisejících a uvedených v těchto 
Všeobecných podmínkách (smlouva o zajišťovacím 
převodu, smlouva o výpůjčce, smlouva o správě 
vozidla, pojištění a další smlouvy o doplňkových 
službách) vždy uvede číslo příslušné úvěrové 
smlouvy.

7. Změny finančních a platebních podmínek
7.1 Jednostranně ze strany věřitele
7.1.1 Změnit výši splátek celkem může beze změny 

úvěrové smlouvy učinit jednostranně věřitel, a to 
v těchto případech: 
a) dojde-li ke změnám obecně závazných právních 

předpisů, měnících nebo zakládajících nové daně 
či veřejnoprávní poplatky vztahující se 
k poskytování úvěru, případ. upravujících 
přechod v České republice na jinou měnu než je 
koruna česká (Kč), a to například na Euro, 
(včetně  případných změn úrokových sazeb 
s tímto přechodem na jinou měnu  v České 
republice spojených);
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b) dojde-li ze strany pojistitele ke změně výše 
pojistného na pojištění vozidla, je-li věřitelem 
sjednáno pojištění vozidla jako doplňková služba 
k úvěrové smlouvě, a/nebo dojde-li ze strany 
pojistitele ke změně výše pojistného u jakéhokoli 
jiného pojištění než je pojištění vozidla, pokud 
takové pojištění je sjednáno jako doplňková 
služba k úvěrové smlouvě.

7.1.2 V případech podle čl. 7.1.1. písm. a) až b) těchto 
Všeobecných podmínek bude změna splátek celkem 
provedena věřitelem poměrně k příslušné změně 
podle čl. 7.1.1. písm. a) až b) těchto Všeobecných 
podmínek. 

7.1.3 Na základě provedených změn vystaví věřitel nový 
splátkový kalendář a dlužník je povinen své peněžité 
dluhy vůči věřiteli po provedené změně plnit podle 
tohoto nového splátkového kalendáře; provedenou 
změnou dříve vystavený splátkový kalendář pozbývá 
účinnosti, a to pro platby, které podle něj měly nabýt 
splatnosti v období po vystavení nového splátkového 
kalendáře. Nejpozději při zaslání nových dokladů 
sdělí věřitel dlužníkovi konkrétní důvod provedené 
změny.

7.1.4 Změna splátky celkem se považuje za platnou 
zasláním nového splátkového kalendáře a sdělením 
konkrétního důvodu provedené změny na adresu 
dlužníka uvedenou v úvěrové smlouvě i v případě, 
že dlužník zásilku neobdrží.

7.1.5 Zesplatnění úvěru věřitelem z důvodu zániku 
nebo zhoršení zajištění peněžitých dluhů
Zanikne-li v době před úplným splacením úvěru 
vozidlo, vlastnické právo věřitele k vozidlu nebo se 
toto zajištění zhorší (zejména v důsledku porušení 
povinností dlužníka podle čl. 8.1 a 8.3 těchto 
Všeobecných podmínek) zhoršením technického 
stavu vozidla pod úroveň odpovídající jeho běžnému 
opotřebení při náležité údržbě, vznikem 
zadržovacího práva nebo jiných obdobných práv 
třetích osob k vozidlu nebo nedostatečného pojištění 
vozidla, může věřitel písemnou výzvou zaslanou 
dlužníkovi v souladu s čl. 11.3 těchto Všeobecných 
podmínek požadovat, aby mu dlužník dlužnou 
částku jistiny úvěru spolu se všemi sjednanými a 
dosud neuhrazenými  úroky uhradil ve lhůtě 
věřitelem stanovené. Zesplatněním úvěru není 
zajišťovací převod vlastnického práva k vozidlu na 
věřitele nijak dotčen, stejně tak jako povinnost udržet 
v platnosti všechny sjednané pojistné smlouvy na 
vozidlo (havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti za 
újmu způsobenou provozem vozidla) a povinnost 
platit sjednané pojistné. Vzdá-li se věřitel podle čl. 
8.1.6 písm. d) těchto Všeobecných podmínek 
vlastnického práva k vozidlu, za zhoršení zajištění 
peněžitého dluhu se to nepovažuje.

7.1.6 Zesplatnění úvěru věřitelem z dalších důvodů
Věřitel je oprávněn způsobem stanoveným čl. 7.1.5 
těchto Všeobecných podmínek zesplatnit předčasně 
úvěr s příslušenstvím také ve všech případech, kdy 
by byl oprávněn podle čl. 9.2 těchto Všeobecných 
podmínek odstoupit od úvěrové smlouvy. 
Zesplatněním úvěru není zajišťovací převod 
vlastnického práva k vozidlu nijak dotčen, stejně tak 
jako povinnost udržet v platnosti všechny sjednané 
pojistné smlouvy na vozidlo (havarijní pojištění, 
pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
provozem vozidla) a povinnost platit sjednané 
pojistné. 

7.2 Dohodou dlužníka s věřitelem
7.2.1 Dlužník může věřitele požádat o změnu 

dohodnutých finančních a platebních podmínek 
uvedených v úvěrové smlouvě. V případě, že věřitel 
takovou úpravu akceptuje, je oprávněn účtovat 
dlužníkovi administrativní poplatek za úpravu až do 
6 % ze zůstatku jistiny úvěru ke dni doručení věřiteli 
písemné žádosti dlužníka podle čl. 7.2.2 těchto 
Všeobecných podmínek, minimálně však 3.000,- Kč. 
Na základě provedených změn vystaví věřitel nový 
splátkový kalendář a dlužník je povinen své peněžité 
dluhy vůči věřiteli po provedené změně plnit podle 
tohoto nového splátkového kalendáře; provedenou 
změnou dříve vystavený splátkový kalendář pozbývá 

účinnosti, a to pro platby, které podle něj měly nabýt 
splatnosti v období po vystavení nového splátkového 
kalendáře.

7.2.2 Změna dohodnutých finančních a platebních 
podmínek podle čl. 7.2.1. těchto Všeobecných 
podmínek může být provedena pouze na základě 
písemné žádosti dlužníka.

8. Zajišťovací převod vlastnického práva k vozidlu 
a smlouva o výpůjčce vozidla

8.1 Zajišťovací převod vlastnického práva k vozidlu
8.1.1 Vznik vlastnického práva věřitele k vozidlu. K 

zajištění všech peněžitých dluhů dlužníka vůči 
věřiteli z  úvěrové smlouvy a dalších smluv 
uzavřených v souvislosti s úvěrovou smlouvou a 
uvedených v těchto Všeobecných podmínkách 
uzavírají podpisem úvěrové smlouvy dlužník 
s věřitelem současně smlouvu o zajišťovacím 
převodu vlastnického práva podle § 2040 a násl. 
občanského zákoníku ČR, kterou dlužník převádí na 
věřitele vlastnické právo k vozidlu. Smlouva o 
zajišťovacím převodu vlastnického práva nabývá 
účinnosti a vlastnické právo k vozidlu přechází na 
věřitele za podmínky, že nabude účinnosti úvěrová 
smlouva a dojde k převzetí vozidla dlužníkem od 
prodejce, a to okamžikem splnění obou těchto 
podmínek.

8.1.2 Zápis v registru. Na základě plné moci udělené 
dlužníkovi věřitelem je dlužník povinen provést na 
své náklady u příslušného správního orgánu zápis 
do registru silničních vozidel a technického průkazu 
vozidla, kde bude uveden věřitel jako vlastník vozidla 
a dlužník jako provozovatel vozidla. Za správnost 
zápisu do registru silničních vozidel a v technickém 
průkazu vozidla odpovídá dlužník, ledaže 
správnému zápisu zabránily okolnosti, které dlužník 
nemohl ovlivnit.

8.1.3 Nakládání s vozidlem a doklady k němu do doby 
zániku zajišťovacího převodu vlastnického práva 
k vozidlu je upraveno v čl. 8.3 těchto Všeobecných 
podmínek. Dlužník je povinen při užívání vozidla 
v rámci smlouvy o výpůjčce se zdržet jakéhokoliv 
jednání, které by mohlo vést k nadměrnému 
opotřebení vozidla, vzniku práv třetích osob k vozidlu 
apod. a zacházet s vozidlem tak, aby se zajištění 
peněžitých dluhů dlužníka z  úvěrové smlouvy a 
dalších smluv uzavřených v souvislosti s úvěrovou 
smlouvou a uvedených v těchto Všeobecných 
podmínkách nezhoršilo (kromě obvyklého 
opotřebení běžným provozem vozidla) či nezaniklo. 

8.1.4 Povinnosti z pojištění. Dlužník je povinen po dobu 
trvání zajišťovacího převodu vlastnického práva 
k vozidlu dodržovat veškeré povinnosti, které mu 
vyplývají ze sjednaného pojištění vozidla (pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 
vozidla a havarijní pojištění vozidla). Porušení 
jakékoli z těchto povinností ze strany dlužníka je 
považováno za zhoršení zajištění peněžitých dluhů 
dlužníka z úvěrové smlouvy a dalších smluv 
uzavřených v souvislosti s úvěrovou smlouvou a 
uvedených v těchto Všeobecných podmínkách.

8.1.5 Součinnost dlužníka. Dlužník je povinen 
poskytnout věřiteli veškerou součinnost, kterou může 
věřitel odůvodněně požadovat z titulu zajišťovacího 
převodu vlastnického práva k vozidlu, zejména na 
žádost věřitele mu oznámit aktuální umístění vozidla 
nebo mu vozidlo přistavit k fyzické kontrole. 

8.1.6 Zánik vlastnického práva věřitele k vozidlu
Vlastnické právo věřitele, získané zajišťovacím 
převodem vlastnického práva k vozidlu, zaniká: 
a) řádným splněním všech povinností dlužníka 

z úvěrové smlouvy a ze všech smluv uzavřených 
v souvislosti s úvěrovou smlouvou a uvedených v 
těchto Všeobecných podmínkách, 

b) převodem vlastnického práva k vozidlu z věřitele 
na nového kupujícího při výkonu práva ze 
zajišťovacího převodu,

c) písemným prohlášením věřitele o tom, že se 
vlastnického práva k vozidlu vzdal,

d) dalšími zákonem stanovenými způsoby.
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8.1.7 Přechod vlastnického práva k vozidlu na 
dlužníka. Okamžikem zániku zajišťovacího převodu 
vlastnického práva k vozidlu, nebylo-li vlastnické 
právo k vozidlu převedeno na třetí osobu, přechází 
vlastnické právo k vozidlu zpět na dlužníka; věřitel 
proto bez zbytečného odkladu předá dlužníkovi 
technický průkaz vozidla a plnou moc k provedení 
zápisu těchto změn na náklady dlužníka do registru 
silničních vozidel i technického průkazu vozidla. 

8.1.8 Pojištění při přechodu vlastnického práva 
k vozidlu na dlužníka. Dlužník bere na vědomí, že 
věřitel ode dne zániku svého vlastnického práva k 
vozidlu, není-li výslovně sjednáno něco jiného, 
havarijní pojištění vozidla ani pojištění odpovědnosti 
za újmu způsobenou provozem vozidla nezajišťuje.

8.2 Výkon práv ze zajišťovacího převodu 
vlastnického práva k vozidlu 

8.2.1 Zabavení vozidla. Je-li dlužník v prodlení s úhradou 
kterékoliv platby podle úvěrové smlouvy nebo 
zhoršilo-li se podle informací dostupných věřiteli 
zajištění peněžitých dluhů dlužníka vůči věřiteli 
z úvěrové smlouvy a dalších smluv uzavřených 
v souvislosti s úvěrovou smlouvou a uvedených v 
těchto Všeobecných podmínkách, zejména zhoršil-li 
se technický stav vozidla, hrozí mu zatížení právy 
třetích osob, není-li řádně pojištěno apod., je dlužník 
povinen na vyzvání věřitele předat vozidlo včetně 
příslušenství a dokladů pověřenému zástupci 
věřitele; hrozí-li podle informací dostupných věřiteli 
nebezpečí z prodlení, může věřitel vozidlo převzít do 
svého držení bez výzvy dlužníku, který není 
oprávněn věřiteli v takovém převzetí bránit. Po 
převzetí vozidla zašle věřitel dlužníku výzvu 
k úhradě dlužné platby včetně jejího příslušenství a 
k úhradě nákladů zabavení vozidla a jeho skladování 
ev. k odstranění důvodů zhoršení zajištění, a stanoví 
pro ně lhůtu. Do konce lhůty věřitel žádné kroky 
k prodeji vozidla nečiní a uhradí-li dlužník ve výzvě 
uvedené platby ev. odstraní jiné vytýkané 
nedostatky, vozidlo dlužníku na místě věřitelem 
určeném vrátí.

8.2.2 Prodej vozidla. Neuhradí-li dlužník ve lhůtě podle čl. 
8.2.1 těchto Všeobecných podmínek všechny dlužné 
platby nebo neodstraní-li dlužník důvody zhoršení 
zajištění, je věřitel oprávněn vozidlo prodat a provést 
veškeré příslušné úkony potřebné k provedení změn 
v technickém průkazu vozidla a příslušném registru 
silničních vozidel vedeném příslušným správním 
orgánem; v případě potřeby je dlužník povinen 
vystavit věřiteli řádnou plnou moc k provedení změn 
v technickém průkazu vozidla a příslušném registru 
silničních vozidel vedeném příslušným správním 
orgánem. Prodej vozidla lze provést podle volby 
věřitele buď veřejnou dražbou mimo výkon soudního 
rozhodnutí, nebo přímým prodejem. Pro účely 
přímého prodeje nechá věřitel na náklady dlužníka 
vypracovat znalecký posudek soudního znalce, 
kterým bude určena cena vozidla v nouzi. Věřitel je 
následně povinen nabídnout vozidlo k prodeji za 
takto určenou cenu v nouzi; v případě, že se 
nepodaří vozidlo za tuto cenu prodat do 15 dnů, je 
věřitel oprávněn nabídkovou kupní cenu vozidla 
snížit o 10% z nabídkové ceny. V případě, že se 
nepodaří vozidlo za takto sníženou cenu prodat do 
15 dnů, je věřitel oprávněn nabídkovou kupní cenu 
vozidla snížit o dalších 10%. V případě, že se 
nepodaří vozidlo prodat ani za takto sníženou kupní 
cenu, je věřitel oprávněn postupovat obdobně až do 
okamžiku prodeje vozidla. Dlužník je kdykoliv do 
uzavření kupní smlouvy o prodeji vozidla oprávněn 
prodej odvrátit uhrazením všech dlužných částek a 
nákladů vzniklých do takové doby v souvislosti se 
zabavením a prodejem vozidla. Jsou-li takto 
uhrazeny věřiteli všechny dlužné částky, věřitel 
ukončí kroky k prodeji směřující a vozidlo dlužníku 
na jeho náklady vrátí; věřitel obdobně použije 
postupu jako při řádném ukončení úvěrové smlouvy 
podle čl. 10 těchto Všeobecných podmínek.

8.2.3 Částečná úhrada. Při částečné úhradě dluhu 
dlužníka vůči věřiteli v průběhu postupu podle čl. 
8.2.2 těchto Všeobecných podmínek věřitel přijaté 

platby použije způsobem stanoveným čl. 6.7 těchto 
Všeobecných podmínek. Věřitel ale písemně sdělí 
dlužníku výši nedoplatku částky potřebné 
k odvrácení prodeje (čl. 8.2.2 těchto Všeobecných 
podmínek) a lhůtu, do které ještě může dlužník 
nedoplatek uhradit a odvrátit tak prodej vozidla.

8.2.4 Použití výtěžku prodeje. Z výtěžku prodeje vozidla 
je věřitel oprávněn uspokojit veškeré své peněžité 
pohledávky za dlužníkem z úvěrové smlouvy a 
dalších smluv uzavřených v souvislosti s úvěrovou 
smlouvou a uvedených v těchto Všeobecných 
podmínkách, jakož i uhradit veškeré náklady vzniklé 
v souvislosti se zabavením vozidla a jeho prodejem; 
přebytek výtěžku je věřitel povinen bez zbytečného 
odkladu vydat dlužníkovi.

8.2.5 Důsledky prodeje vozidla. Převodem vlastnického 
práva k vozidlu na nového kupujícího zanikají 
veškerá práva i povinnosti dlužníka k vozidlu se 
vztahující. 

8.2.6 Dopady prodeje vozidla na DPH a zmocnění 
k vystavení daňového dokladu
a) Dlužník, který je plátcem daně z přidané hodnoty 

(dále také jen „DPH“), zmocňuje tímto věřitele v 
případě realizace zajišťovacího převodu 
vlastnického práva k vozidlu a jeho prodeje, na 
jehož základě dochází k dodání zboží ve smyslu 
zákona o DPH ČR, k vystavení daňového 
dokladu jménem dlužníka. Dlužník se tímto 
zavazuje přijmout všechny takto vystavené 
doklady a uvést částku DPH z takového 
daňového dokladu vystaveného věřitelem 
jménem dlužníka ve svém daňovém přiznání k 
DPH za příslušné zdaňovací období.

b) Dlužník, který je plátcem DPH, a k datu dodání 
zboží dle čl. 8.2.6 písm. a) těchto Všeobecných 
podmínek je o něm zveřejněna skutečnost, že je 
nespolehlivým plátcem DPH, uděluje věřiteli 
podpisem těchto Všeobecných podmínek souhlas 
se zvláštním zajištěním daně v souladu s 
ustanovením §109a zákona o DPH ČR. Peněžitá 
pohledávka věřitele za dlužníkem z titulu 
zajištěné a zaplacené DPH věřitelem na osobní 
depozitní účet dlužníka vedený u jeho správce 
daně bude zohledněna ve vyrovnání úvěrové 
smlouvy.

8.3 Smlouva o výpůjčce
8.3.1 Počátek a skončení výpůjčky. Výpůjčka začíná 

okamžikem převzetí vozidla dlužníkem u prodejce 
podle kupní smlouvy a končí okamžikem zániku 
zajišťovacího převodu vlastnického práva k vozidlu 
(čl. 8.1.6 těchto Všeobecných podmínek). Právo 
dlužníka vozidlo užívat se přerušuje zabavením 
vozidla (čl. 8.2.1 těchto Všeobecných podmínek) do 
doby jeho vrácení dlužníku.

8.3.2 Práva a povinnosti stran při výpůjčce
8.3.2.1 Výpůjčkou vzniká právo dlužníka vozidlo způsobem, 

jakým byl ujednán s věřitelem, užívat a povinnost 
dlužníka hradit veškeré obvyklé i mimořádné náklady 
spojené s užíváním, provozem vozidla, jeho údržbou 
či opravami.

8.3.2.2 Dlužník je povinen na základě plné moci udělené mu 
věřitelem nechat provést u příslušného správního 
orgánu zápis do registru silničních vozidel a 
technického průkazu vozidla, kde bude uveden 
věřitel jako vlastník vozidla a dlužník jako 
provozovatel vozidla. Za správnost zápisu do 
registru silničních vozidel a v technickém průkazu 
vozidla odpovídá dlužník, ledaže správnému zápisu 
zabránily okolnosti, které dlužník nemohl ovlivnit.  
Technický průkaz vozidla je dlužník povinen předat 
věřiteli do 10 dnů od převzetí vozidla. Technický 
průkaz vozidla je po dobu trvání zajišťovacího 
převodu uschován u věřitele.

8.3.2.3 Věřitel na základě písemné žádosti zapůjčí technický 
průkaz vozidla dlužníkovi k účelům, které nejsou v 
rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami. Dlužník 
může, jestliže je to nezbytné, pověřit převzetím 
technického průkazu vozidla svého zástupce, 
vybaveného plnou mocí s úředně ověřenými 
podpisy. Dlužník je povinen vrátit technický průkaz 
vozidla věřiteli nejpozději do 14 dnů od jeho převzetí.
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8.3.2.4 Při opožděném předání/vrácení technického průkazu 
vozidla věřiteli je dlužník povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení nad 
stanovenou lhůtu.

8.3.2.5 Dlužník je oprávněn po dobu výpůjčky vozidlo užívat 
pouze tak, aby nedošlo ke snížení hodnoty vozidla 
více než je obvyklé opotřebení při běžném řádném 
užívání a údržbě vozidla včetně řádného uplatňování 
práv z vad a dodržování doporučených postupů 
prodejce či výrobce, a to na své náklady. Věřitel 
neručí za žádné škody na vozidle v době výpůjčky 
vzniklé, náklady, škody či újmy vzniklé v souvislosti 
s jeho provozem ani za jiné obdobné náklady, škody, 
újmy či platby. V případě, že dojde ke vzniku vad, 
nadměrného opotřebení, poškození, zničení či 
odcizení vozidla, je povinen dlužník o těchto 
skutečnostech neprodleně věřitele informovat. Tyto 
skutečnosti neopravňují dlužníka k tomu, aby přestal 
věřiteli splácet poskytnutý úvěr a další peněžité 
dluhy plynoucí ze smluv s úvěrovou smlouvou 
souvisejících a uvedených v těchto Všeobecných 
podmínkách.

8.3.2.6 Dlužník není oprávněn předat vozidlo do užívání třetí 
osobě či jinak umožnit vznik dispozičních práv 
k vozidlu třetí osobě bez předchozího písemného 
souhlasu věřitele na základě písemné žádosti 
dlužníka, s výjimkou osob blízkých podle § 22 odst. 
1 občanského zákoníku ČR. Předání vozidla třetí 
osobě nezbavuje dlužníka povinnosti plnit všechny 
povinnosti plynoucí z úvěrové smlouvy a dalších 
smluv s úvěrovou smlouvou souvisejících a 
uvedených v těchto Všeobecných podmínkách, 
zejména platit řádně a včas své peněžité dluhy vůči 
věřiteli.

8.3.2.7 Dlužník je povinen zabránit vzniku práv (zejména 
zadržovacího práva) třetích osob vztahujících se k 
vozidlu. Jestliže tyto skutečnosti nastanou, je 
povinen okamžitě informovat věřitele a na vlastní 
náklady učinit všechny potřebné kroky k odstranění 
takového práva. Případná škoda spojená s 
nesplněním této povinnosti jde plně k tíži dlužníka.

8.3.2.8 Dlužník jako vypůjčitel je v souladu 
s ustanovením § 28 odst. 4 a § 27 písm. h) 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, oprávněn vozidlo 
odpisovat.

8.3.3 Pojištění vozidla
8.3.3.1 Vozidlo musí být po celou dobu trvání zajišťovacího 

převodu vlastnického práva k vozidlu podle dohody 
stran havarijně pojištěno, ze zákona (zákon č.  
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů, (zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 
pozdějších předpisů) pak musí být uzavřeno i 
pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
provozem vozidla (dále jen „pojištění 
odpovědnosti“). Pojištění odpovědnosti i havarijní 
pojištění vozidla je sjednáno věřitelem jako 
doplňková služba k úvěru. 

8.3.3.2 Pojištění odpovědnosti.  Věřitel vždy sjedná a 
uzavře  pojištění odpovědnosti podle shora cit. 
zákona o pojištění odpovědnosti a to tak, aby toto 
pojištění trvalo po celou dobu trvání zajišťovacího 
převodu vlastnického práva k vozidlu. Uzavření 
tohoto pojištění věřitelem neznamená žádnou formu 
ručení věřitele za případné škody a újmy způsobené 
v souvislosti s provozem vozidla.  V případě, že 
pojistná smlouva, v jejímž rámci je vozidlo pojištěno 
ohledně pojištění odpovědnosti, v době trvání 
zajišťovacího převodu vlastnického práva k vozidlu 
zanikne, je věřitel povinen sjednat pojištění 
odpovědnosti znovu, a to za srovnatelných 
podmínek.

8.3.3.3 Havarijní pojištění vozidla.  Věřitel vždy sjedná a 
uzavře havarijní pojištění vozidla a to tak, aby toto 
pojištění trvalo po celou dobu trvání zajišťovacího 
převodu vlastnického práva k vozidlu. Dlužník 
souhlasí s tím, aby pojistné plnění bylo vinkulováno 
ve prospěch věřitele. Dlužník se zavazuje vybavit 
vozidlo zabezpečovacím zařízením vyžadovaným 

pojistitelem, a pokud bude pojistitel o tom vyžadovat 
doklad, neprodleně takový doklad pojistiteli i věřiteli 
předložit. Toto zařízení je povinen dlužník udržovat 
v bezvadném stavu, případně, je-li to nezbytné 
s ohledem na technické podmínky jeho provozu, je 
povinen zajišťovat jeho pravidelný servis. Neučiní-li 
tak, je věřitel oprávněn požadovat po dlužníkovi 
smluvní pokutu až do výše 20.000,-Kč. V případě, že 
pojistná smlouva, v jejímž rámci je vozidlo havarijně 
pojištěno, za trvání zajišťovacího převodu 
vlastnického práva k vozidlu zanikne, je věřitel 
povinen sjednat havarijní pojištění vozidla znovu, a 
to za srovnatelných podmínek.

8.3.3.4 Společná ustanovení pro pojištění odpovědnosti 
a havarijní pojištění vozidla: 
a) V případě vzniku pojistné události je dlužník 

povinen ji oznámit příslušnému pojistiteli a policii, 
pokud to vyžadují příslušné právní předpisy nebo 
je to potřeba k řádnému prošetření pojistné 
události či to vyplývá ze smluv a dohod, kterými 
je dlužník vázán, a dále neprodleně písemně 
informovat věřitele. 

b) Dlužník je povinen v co nejkratší lhůtě na své 
náklady uvést vozidlo do původního stavu, a to 
bez ohledu na termín a výši plnění pojistitele.

c) Sjednává se, že pojistné plnění může pojistitel 
poukázat dlužníkovi pouze na základě 
písemného souhlasu věřitele. Nedá-li věřitel 
takový souhlas, poukáže pojistitel pojistné plnění 
věřiteli, který s ním naloží způsobem stanoveným 
pro použití výtěžku z prodeje vozidla podle čl. 
8.2.4 těchto Všeobecných podmínek.

d) Dlužník nesmí provozovat vozidlo ve státě, na 
který se nevztahuje platnost havarijního pojištění 
vozidla a pojištění odpovědnosti, bez 
předchozího písemného souhlasu věřitele.

e) Vznik pojistné události, následné umístění vozidla 
v servisu apod. nezakládají právo dlužníka na 
prominutí, snížení či odložení splátek jistiny, 
úroků či dalších plateb dle těchto Všeobecných 
podmínek.

9. Předčasné ukončení úvěrové smlouvy
9.1 Úvěrovou smlouvu je oprávněn předčasně 

jednostranně ukončit pouze věřitel, a to 
odstoupením. Dlužník k jednostrannému ukončení 
úvěrové smlouvy oprávněn není. 

9.2 Odstoupení od úvěrové smlouvy věřitelem 
9.2.1 Věřitel je oprávněn odstoupit od úvěrové smlouvy 

před poskytnutím úvěru dlužníkovi z důvodu:
a) skutečností, které nastaly na straně dlužníka a 

které mají podstatný vliv na bezporuchový průběh 
úvěrové operace, zejména je-li dlužník v úpadku 
nebo mu úpadek hrozí, hrozí-li nebo byl-li podán 
insolvenční návrh ohledně dlužníka, vstoupil-li 
dlužník do likvidace, došlo-li k omezení 
svéprávnosti dlužníka nebo došlo-li k podstatným 
nepříznivým změnám v hospodářské situaci 
dlužníka;

b) nebyl-li včas uhrazen jednorázový poplatek podle 
čl. 6.1 těchto Všeobecných podmínek;

c) došlo-li k odstoupení od kupní smlouvy 
s prodejcem nebo jejímu jinému ukončení. 

9.2.2 Věřitel je oprávněn odstoupit od úvěrové smlouvy po 
poskytnutí úvěru dlužníkovi z důvodu:
a) prodlení dlužníka s úhradou peněžitého dluhu či 

jeho příslušenství, a to i v případě částečné 
úhrady peněžitého dluhu;

b) prodlení dlužníka s předáním či vrácením 
dokumentů uvedených v článcích 8.3.2.2 nebo 
8.3.2.3 těchto Všeobecných podmínek věřiteli;

c) zhoršení zajištění peněžitých dluhů dlužníka, 
zejména z důvodů porušení povinností dlužníka 
podle článků 8.1.2, 8.1.4, 8.2.1, 8.3.2.5, 8.3.2.6, 
8.3.2.7, 8.3.3 nebo 11.1 písm. a) těchto 
Všeobecných podmínek;

d) zániku zajištění bez souhlasu věřitele, zejména 
při odcizení vozidla nebo jeho totálním zničení;

e) vstupu dlužníka do likvidace, nebo zahájení 
insolvenčního řízení ohledně dlužníka;
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f) jsou-li dány důvody k výpovědi nebo pro 
odstoupení od jiné mezi smluvními stranami 
uzavřené smlouvy;

g) uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených 
údajů dlužníkem, zejména údajů týkajících se 
jeho hospodářské situace, při uzavírání kupní 
smlouvy s prodejcem, úvěrové smlouvy nebo v 
průběhu trvání úvěrové smlouvy;

h) úmrtí nebo omezení svéprávnosti dlužníka;
i) vzniku skutečnosti odůvodňující pochybnosti o 

dalším plnění povinností plynoucích z úvěrové 
smlouvy dlužníkem, zejména při zjevném 
zhoršení hospodářské situace dlužníka.

9.2.3 V případě předčasného ukončení úvěrové smlouvy 
podle čl. 9.2.2 těchto Všeobecných podmínek je 
dlužník povinen zaplatit věřiteli:
a) všechny dlužné splátky celkem splatné do doby 

předčasného ukončení úvěrové smlouvy,
b) všechny nesplacené splátky celkem bez 

pojistného a bez splátek za správu, jejichž 
splatnost je stanovena v období po předčasném 
ukončení úvěrové smlouvy,

c) pojistné zaplacené věřitelem,
d) částku představující náklady spojené 

se zabavením, přepravou, parkováním a 
prodejem vozidla, a to v případě zabavení a 
prodeje vozidla podle čl. 8.2 těchto Všeobecných 
podmínek,

e) nároky za smlouvy o správě vozidla, byla-li mezi 
věřitelem a dlužníkem uzavřena, případně 
z dalších smluv o doplňkových službách, pokud 
byly v souvislosti s úvěrovou smlouvou mezi 
věřitelem a dlužníkem uzavřeny,

f) náhradu škody,
g) dohodnuté smluvní pokuty, úroky z prodlení a jiné 

peněžité dluhy dlužníka vůči věřiteli z úvěrové 
smlouvy.

9.2.4 Přijatý jednorázový poplatek se nevrací. 
9.2.5 Vzniknou-li věřiteli z důvodu předčasného ukončení 

úvěrové smlouvy a případné realizace zajišťovacího 
převodu vlastnického práva k vozidlu jakékoli 
zvýšené daňové náklady plynoucí z obecně 
závazných právních předpisů ČR, má věřitel nárok 
na dodatečnou náhradu škody odpovídající 
příslušnému zvýšení daňové povinnosti.

9.2.6 Odstoupením věřitele od úvěrové smlouvy nezaniká 
smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva 
podle článku 8 těchto Všeobecných podmínek. 

10. Řádné ukončení úvěrové smlouvy
10.1 Maximální doba k vrácení úvěru. Maximální doba 

k vrácení úvěru je specifikována v úvěrové smlouvě 
(viz „délka úvěru“ dle úvěrové smlouvy). 

10.2 Do 15 dnů po zaplacení veškerých peněžitých 
pohledávek věřitele za dlužníkem z úvěrové 
smlouvy, tj. zejména po vrácení úvěru a zaplacení 
úroků z úvěru, případných úroků z prodlení, 
smluvních pokut, náhrady škody, jakož i z dalších 
smluv uzavřených v souvislosti s úvěrovou smlouvou 
a uvedených v těchto Všeobecných podmínkách, je 
věřitel povinen dlužníkovi předat technický průkaz 
vozidla a potvrzení o řádném splnění všech 
povinností dlužníka z úvěrové smlouvy a 
automatickém přechodu vlastnického práva k vozidlu 
na dlužníka.

10.3 V případě, že bylo věřitelem sjednáno pojištění 
vozidla podle čl. 5.1 a čl. 8.3.3 těchto Všeobecných 
podmínek, bere dlužník podpisem těchto 
Všeobecných podmínek na vědomí, že s řádným 
ukončením úvěrové smlouvy dochází také 
k ukončení pojištění vozidla sjednaného věřitelem. 
S řádným ukončením úvěrové smlouvy dochází také 
k ukončení pojištění schopnosti splácet, pokud bylo 
sjednáno, což opět bere dlužník podpisem těchto 
Všeobecných podmínek na vědomí. S řádným 
ukončením úvěrové smlouvy dochází také 
k ukončení jiného pojištění, pokud bylo sjednáno, 
což opět bere dlužník podpisem těchto Všeobecných 
podmínek na vědomí. V neposlední řadě dochází 
s řádným ukončením úvěrové smlouvy i k ukončení 

smlouvy o správě vozidla, byla-li mezi věřitelem a 
dlužníkem uzavřena a neskončila již dříve před 
řádným ukončením úvěrové smlouvy. 

11. Závěrečná ustanovení
11.1 Dlužník je povinen:

a) písemně oznámit věřiteli všechny změny týkající 
se úvěrové smlouvy, zejména pak předčasné 
splacení úvěru či jeho části, změny týkající se 
osoby dlužníka nebo adresy jeho bydliště či 
adresy pro doručování, 

b) neprodleně písemně informovat věřitele o tom, že 
vstoupil do likvidace, že bylo vůči němu zahájeno 
insolvenční řízení,

c) umožnit věřiteli kdykoliv přešetřit své 
hospodářské poměry,

d) při jakékoliv korespondenci uvádět číslo úvěrové 
smlouvy.

11.2 Všechna smluvní ujednání a veškeré změny obsahu 
úvěrové smlouvy, není-li těmito Všeobecnými 
podmínkami, případ. Doplňkovými podmínkami 
výslovně stanoveno něco jiného, musí mít písemnou 
formu, jinak jsou neplatné.

11.3 Smluvní strany se dohodly, že pro doručování 
písemností podle úvěrové smlouvy a v souvislosti 
s úvěrovou smlouvou, jakož i podle dalších smluv 
uzavřených v souvislosti s úvěrovou smlouvou a 
uvedených v těchto Všeobecných podmínkách, platí 
následující pravidla. Písemnosti se doručují 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 
(dále jen „pošta“) na adresu sídla, obchodního 
závodu či bydliště smluvní strany, která je uvedena 
v úvěrové smlouvě, nebo na adresu, kterou smluvní 
strana písemně oznámila druhé smluvní straně jako 
adresu pro doručování. Písemnosti doručované 
v souladu s tímto postupem se považují za doručené 
třetí pracovní den po odeslání (v případě doručování 
do jiného státu patnáctý pracovní den po odeslání), 
a to i v případě, že smluvní strana nebyla na adrese 
sídla, obchodního závodu, bydliště či na adrese pro 
doručování zastižena. 

11.4 Nesjednal-li věřitel s dlužníkem rozhodčí doložkou 
pravomoc rozhodce, je dána pro případ řešení 
sporů a nároků z úvěrové smlouvy a dalších smluv 
uzavřených v souvislosti s úvěrovou smlouvou a 
uvedených v těchto Všeobecných podmínkách 
pravomoc soudů. Jejich místní příslušnost je podle 
dohody smluvních stran následující: a) příslušnost 
Městského soudu v Praze tam, kde bude dána 
věcná příslušnost krajského soudu, a b) příslušnost 
Okresního soudu Praha – západ tam, kde bude 
dána věcná příslušnost okresního soudu. 

11.5 Úvěrová smlouva se řídí právním řádem České 
republiky a uzavírá se podle § 2395 a násl. 
občanského zákoníku ČR.  Stejně tak se řídí 
právním řádem České republiky i další smlouvy 
uzavřené v souvislosti s úvěrovou smlouvou a 
uvedené v těchto Všeobecných podmínkách.

11.6 Dlužník podpisem úvěrové smlouvy a těchto 
Všeobecných podmínek potvrzuje, že se 
podrobně seznámil s těmito Všeobecnými 
podmínkami, které jsou nedílnou součástí 
úvěrové smlouvy, je mu srozumitelný jejich 
obsah a smysl, souhlasí s nimi a výslovně je 
přijímá. 

V............................……………... dne........................

………………………………………………
            Podpis a razítko dlužníka
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ
PODNIKATELSKÉHO ÚVĚRU

Úvěrová smlouva č.:

Tyto Všeobecné podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru (dále jen „Všeobecné podmínky”) tvoří 
nedílnou součást úvěrové smlouvy (dále jen „úvěrová smlouva“) uzavřené mezi věřitelem, společností 
Toyota Financial Services Czech s.r.o., se sídlem Bavorská 2662/1, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00, IČO: 
65413261, (dále jen „věřitel“) na straně jedné a dlužníkem uvedeným v úvěrové smlouvě (dále jen 
„dlužník“) na straně druhé.

1. Základní ustanovení 
1.1 Úvěrovou smlouvou se věřitel zavazuje za 

sjednaných podmínek poskytnout sjednaným 
způsobem ve prospěch dlužníka na jeho žádost 
peněžní prostředky ve sjednané částce na koupi 
úvěrovou smlouvou určeného vozidla a dlužník se 
zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a 
zaplatit úroky a další sjednané platby.

1.2 Úvěr podle úvěrové smlouvy je určen k úhradě kupní 
ceny vozidla, které je předmětem kupní smlouvy a je 
uvedené v úvěrové smlouvě (dále jen „vozidlo“).

2. Předsmluvní vztahy
2.1 Dlužník, který má zájem o financování koupě vozidla 

prostřednictvím úvěru, může věřitele požádat o 
poskytnutí úvěru na úhradu kupní ceny vozidla nebo 
její části formou vyplnění poptávkového listu. 
Formulář poptávkového listu je k dostání v sídle 
věřitele, u prodejců vozidel nebo si jej dlužník může 
stáhnout z internetových stránek věřitele. 
Nedohodnou-li strany něco jiného, podepíše a předá 
dlužník úplně a pravdivě vyplněný poptávkový list 
prodejci, s nímž zamýšlí uzavřít kupní smlouvu na 
koupi vozidla. Dlužník je povinen k poptávkovému 
listu přiložit věřitelem požadované doklady, sloužící 
k ověření jeho totožnosti a schopnosti úvěr splácet.

2.2 Věřitel na základě dlužníkem poskytnutých informací 
nebo, považuje-li to věřitel za nezbytné, pak i 
nahlédnutím do databází umožňujících posouzení 
úvěruschopnosti dlužníka (dále také jen „databáze“), 
posoudí schopnost dlužníka úvěr splácet, a dlužníka 
o schválení či zamítnutí jeho žádosti vyrozumí. Je-li 
žádost o poskytnutí úvěru zamítnuta na základě 
výsledku vyhledávání v databázi, věřitel okamžitě a 
bezplatně dlužníka vyrozumí o tomto výsledku a 
sdělí mu údaje o použité databázi.

2.3 Věřitel podmiňuje poskytnutí úvěru, není-li písemně 
dohodnuto jinak, zajištěním peněžitých dluhů 
dlužníka z úvěrové smlouvy zajišťovacím převodem 
vlastnického práva dlužníka k vozidlu, na jehož koupi 
je úvěr určen, na věřitele, a to na dobu do splnění 
všech peněžitých dluhů dlužníka vůči věřiteli 
z úvěrové smlouvy. Dlužník toto zajištění, blíže 
upravené čl. 8 těchto Všeobecných podmínek, hodlá 
poskytnout, ze zajištění vyplývající omezení strpět, 
své povinnosti, k provedení zajištění sjednané, 
řádně splnit a vozidlo užívat na základě současně 
uzavírané smlouvy o výpůjčce vozidla.

3. Uzavření úvěrové smlouvy
3.1 Bylo-li sjednáno, že úvěr bude poskytnut jen na část 

kupní ceny vozidla, není věřitel povinen úvěrovou 
smlouvu uzavřít, dokud mu dlužník neprokáže, že již 
zbývající část kupní ceny uhradil z vlastních zdrojů.

3.2 Za věřitele úvěrovou smlouvu podepisuje jeho 
statutární zástupce nebo pověřený zaměstnanec či 
pracovník, nebo na základě plné moci prodejce.

3.3 Společně s úvěrovou smlouvou (podpisem jediného 
smluvního dokumentu) je uzavírána i smlouva o 
zajišťovacím převodu vlastnického práva k vozidlu 
(blíže v čl. 8 těchto Všeobecných podmínek) a 
smlouva o výpůjčce téhož vozidla. 

3.4 Úvěrová smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, 
z nichž jedno obdrží věřitel a jedno dlužník. 

4. Poskytnutí úvěru
4.1 Dlužník podpisem úvěrové smlouvy žádá věřitele, 

aby v jeho prospěch poskytl prodejci peněžní 
prostředky k úhradě kupní ceny vozidla nebo její 
dohodnuté části dále uvedenou formou.

4.2 Věřitel poskytne peněžní prostředky v dohodnuté 
výši tak, že podpisem úvěrové smlouvy v souladu 
s ustanovením § 1888 odst. 1 občanského zákoníku 
ČR převezme v této výši dluh dlužníka (povinnost 
k zaplacení kupní ceny nebo její části) vůči prodejci 
specifikovaný v čl. 2.1 těchto Všeobecných 
podmínek (dále také jen „úvěr“) a v tomto rozsahu 
tak nastoupí na místo dlužníka z kupní smlouvy.

4.3 Prodejce jako dlužníkův věřitel v rozsahu pohledávky 
na zaplacení kupní ceny vozidla podpisem úvěrové 
smlouvy dává ve smyslu ust. § 1888 odst.1 
občanského zákoníku ČR svůj výslovný souhlas 
věřiteli a dlužníkovi k tomu, aby věřitel v takovém 
rozsahu nastoupil na místo dlužníka ohledně této 
pohledávky.

4.4 Převzatý dluh věřitel splní prodejci namísto dlužníka 
ve lhůtě splatnosti kupní ceny vozidla.

5. Pojištění jako sjednaná doplňková služba a 
správa vozidla jako sjednaná doplňková služba 

5.1 Pojištění jako sjednaná doplňková služba 
5.1.1 Věřitel sjedná pojištění vozidla (havarijní pojištění 

vozidla a pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou provozem vozidla). Na žádost dlužníka 
věřitel sjedná pojištění schopnosti dlužníka úvěr 
splácet případně i jiná pojištění související s účelem 
úvěrové smlouvy. Sjednání pojištění vozidla 
(havarijní pojištění vozidla a pojištění odpovědnosti 
za újmu způsobenou provozem vozidla) věřitelem je 
podmínkou získání úvěru. Sjednání jakéhokoli jiného 
pojištění než uvedeného pojištění vozidla není 
podmínkou získání úvěru.

5.1.2 Je-li sjednáno pojištění vozidla dle čl. 5.1.1 těchto 
Všeobecných podmínek, pak je pojistitel, rozsah 
pojištění, typ pojištění a výše spoluúčasti uveden 
v potvrzení o pojištění vozidla, které je nedílnou 
součástí dokumentace úvěrové smlouvy (dále jen 
„potvrzení o pojištění vozidla“). Je-li sjednáno i 
pojištění schopnosti dlužníka splácet a/nebo jiné 
pojištění, pak je součástí dokumentace úvěrové 
smlouvy i zvláštní příloha o takovém pojištění.  

5.1.3 Je-li sjednáno pojištění dle čl. 5.1.1 těchto 
Všeobecných podmínek, pak podpisem úvěrové 
smlouvy s odkazem na zajišťovací převod 
vlastnického práva k vozidlu (čl. 8 těchto 
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Všeobecných podmínek) dlužník žádá o sjednání 
havarijního pojištění, případně i jiného pojištění, je-li 
to dle právních předpisů možné, vozidla tak, aby 
pojistné plnění bylo vinkulováno ve prospěch 
věřitele.

5.1.4 Pojištění, sjednané věřitelem v souvislosti 
s úvěrovou smlouvou, je doplňkovou službou 
dlužníkovi a věřitel tím, že má povinnost takové 
pojištění sjednat, nepřebírá v žádném smyslu 
jakoukoliv odpovědnost za splnění povinnosti 
dlužníka vrátit věřiteli v jeho prospěch poskytnuté 
peněžní prostředky a zaplatit mu sjednaný úrok či 
další platby. 

5.1.5 Skončí-li pojištění sjednané věřitelem (čl. 8.3.3.2, 
8.3.3.3 těchto Všeobecných podmínek) z důvodů na 
straně dlužníka před zánikem zajišťovacího převodu 
vlastnického práva, bude věřitel oprávněn 
požadovat, aby mu dlužník uhradil poplatek ve výši 
stanovené aktuálním ceníkem věřitele.

5.2 Správa vozidla jako sjednaná doplňková služba
5.2.1 Po dobu trvání úvěrové smlouvy a v souvislosti s ní 

si dlužník s věřitelem mohou sjednat smlouvu o 
správě vozidla, na základě které věřitel poskytne 
dlužníkovi správu vozidla v rozsahu sjednaných 
služeb.

5.2.2 Uzavření smlouvy o správě vozidla mezi věřitelem a 
dlužníkem není podmínkou získání úvěru. 

5.2.3 Je-li uzavřena mezi věřitelem a dlužníkem smlouva o 
správě vozidla, pak je rozsah správy vozidla, 
podmínky takové správy vozidla, jakož i další práva 
a povinnosti věřitele a dlužníka týkající se správy 
vozidla včetně ceny za takovou správu upraveny 
zejména ve smlouvě o správě vozidla. Uzavřením 
smlouvy o správě vozidla nejsou dotčeny povinnosti 
dlužníka týkající se vozidla podle smlouvy o 
zajišťovacím převodu vlastnického práva k vozidlu a 
smlouvy o výpůjčce, pokud tyto smlouvy byly mezi 
věřitelem a dlužníkem uzavřeny, a dále i povinnosti 
vyplývající z pojištění vozidla. V případě, že některá 
ujednání smlouvy o zajišťovacím převodu 
vlastnického práva k vozidlu a smlouvy o výpůjčce 
vozidla jsou v rozporu s ujednáními smlouvy o 
správě vozidla, pak mají přednost příslušná ujednání 
smlouvy o správě vozidla.

6. Sjednané platby a jejich splatnost 
6.1 Jednorázový poplatek. Za sjednání povinnosti 

věřitele poskytnout na požádání peněžní prostředky 
a komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti 
dlužníka o poskytnutí úvěru se úvěrovou smlouvou 
sjednává úplata ve formě jednorázového nevratného 
poplatku ve výši uvedené v úvěrové smlouvě, 
splatného, neurčil-li věřitel jinak, u prodejce do dne 
převzetí vozidla dlužníkem od prodejce. 

6.2 Splátky jistiny. Nedohodnou-li se strany jinak, je 
dlužník povinen splácet věřiteli jistinu úvěru ve 
sjednaných splátkách a splatit ji zcela ve sjednané 
lhůtě na základě splátkového kalendáře. 

6.3 Úroky a jejich splatnost 
Dlužník je povinen platit věřiteli v úvěrové smlouvě 
sjednaných období a na základě splátkového 
kalendáře spolu se splátkami jistiny (čerpané části 
úvěru) i úroky z doposud nesplacené jistiny, jejichž 
výše je uvedena ve splátkovém kalendáři.

6.4 Pojistné. Pojistné, byla-li sjednána doplňková 
služba, je splatné společně se splátkami jistiny a 
úroků podle splátkového kalendáře.

6.5 Splátka za správu.  Splátka za správu, byla-li mezi 
věřitelem a dlužníkem uzavřena smlouva o správě 
vozidla jako doplňková služba, je splatná společně 
se splátkami jistiny a úroků podle splátkového 
kalendáře. Věřitel po uzavření smlouvy o správě 
vozidla vystaví daňový doklad na cenu za správu 
vozidla v rozsahu služeb sjednaných smlouvou o 
správě vozidla. Smlouvou o správě vozidla sjednané 
služby správy vozidla jsou předmětem DPH dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů.

6.6 Splátka celkem. Součet splátky jistiny, úroků a 
případného pojistného a případné splátky za správu 
tvoří splátku celkem podle úvěrové smlouvy.

6.7 Použití plateb na úhradu peněžitých dluhů 
dlužníka. Platby přijaté od dlužníka použije věřitel 
na úhradu jakýchkoli peněžitých dluhů dlužníka vůči 
věřiteli. Případný přeplatek věřitel dlužníku vrátí. 
Platbami spotřebitele není žádný kapitál vytvářen.

6.8 Úrok z prodlení. Jestliže dojde k prodlení v úhradě 
věřiteli jakékoli platby dle úvěrové smlouvy, těchto 
Všeobecných podmínek, Doplňkových podmínek, 
případně dle dalších smluv uzavřených v souvislosti 
s úvěrovou smlouvou a uvedených v těchto 
Všeobecných podmínkách, nebo její části (dále také 
jen „neuhrazená částka“), je dlužník povinen 
zaplatit věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,1% 
z neuhrazené dlužné částky za každý kalendářní 
den prodlení.

6.9 Smluvní pokuty 
6.9.1 Smluvní pokuty pro případ nesplnění dílčích 

povinností dlužníka jsou upraveny v článcích 8.3.2.4 
a 8.3.3.3 těchto Všeobecných podmínek. 

6.9.2 Smluvní pokuty podle těchto Všeobecných 
podmínek jsou splatné na základě výzvy věřitele ve 
lhůtě ve výzvě uvedené. Zaplacením kterékoli 
smluvní pokuty či její části dle těchto Všeobecných 
podmínek není dotčeno právo věřitele na náhradu 
škody v plné výši. 

6.10 Náhrada škody. V případě, že dlužník nezaplatí 
řádně a včas některou ze sjednaných plateb, bude 
povinen zaplatit věřiteli na jeho výzvu náhradu škody 
ve výši určené podle obecně závazných právních 
předpisů včetně nákladů na zjištění výše škody, 
soudní a obdobné poplatky, na přípravu realizace 
zajištění či nákladů právního zastoupení věřitele.

6.11 Použití případného výtěžku z realizace 
zajišťovacího převodu vlastnického práva k vozidlu 
je upraveno čl. 8.2.4 těchto Všeobecných podmínek.

6.12 Způsob předepisování splátek celkem se děje ve 
formě splátkového kalendáře předaného dlužníkovi. 

6.13 Platební místo. Dlužník hradí své peněžité dluhy 
z úvěrové smlouvy a dalších smluv uzavřených 
v souvislosti s úvěrovou smlouvou a uvedených 
v těchto Všeobecných podmínkách na bankovní účet 
věřitele, jehož číslo je uvedeno ve splátkovém 
kalendáři nebo v úvěrové smlouvě, přičemž je 
povinen postupovat tak, aby v souvislosti s přijetím 
plateb věřiteli nevznikly žádné náklady; pokud 
takové náklady vzniknou, je dlužník povinen je 
věřiteli neprodleně nahradit. 

6.14 Věřitel může číslo bankovního účtu v průběhu 
platnosti a účinnosti úvěrové smlouvy změnit 
písemným oznámením dlužníkovi. Tato změna je pro 
dlužníka účinná ode dne doručení takového 
oznámení dle čl. 11.3 těchto Všeobecných 
podmínek.

6.15 Identifikace plateb. Dlužník je povinen na každou 
úvěrovou smlouvu (má-li s věřitelem uzavřeno více 
úvěrových smluv) platit sjednané splátky celkem či 
jiné platby zvlášť. Jako variabilní symbol splátky 
celkem či jiné platby z úvěrové smlouvy a 
příslušných Všeobecných podmínek, případ.  
Doplňkových podmínek, jakož i smluv s úvěrovou 
smlouvou souvisejících a uvedených v těchto 
Všeobecných podmínkách (smlouva o zajišťovacím 
převodu, smlouva o výpůjčce, smlouva o správě 
vozidla, pojištění a další smlouvy o doplňkových 
službách) vždy uvede číslo příslušné úvěrové 
smlouvy.

7. Změny finančních a platebních podmínek
7.1 Jednostranně ze strany věřitele
7.1.1 Změnit výši splátek celkem může beze změny 

úvěrové smlouvy učinit jednostranně věřitel, a to 
v těchto případech: 
a) dojde-li ke změnám obecně závazných právních 

předpisů, měnících nebo zakládajících nové daně 
či veřejnoprávní poplatky vztahující se 
k poskytování úvěru, případ. upravujících 
přechod v České republice na jinou měnu než je 
koruna česká (Kč), a to například na Euro, 
(včetně  případných změn úrokových sazeb 
s tímto přechodem na jinou měnu  v České 
republice spojených);
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b) dojde-li ze strany pojistitele ke změně výše 
pojistného na pojištění vozidla, je-li věřitelem 
sjednáno pojištění vozidla jako doplňková služba 
k úvěrové smlouvě, a/nebo dojde-li ze strany 
pojistitele ke změně výše pojistného u jakéhokoli 
jiného pojištění než je pojištění vozidla, pokud 
takové pojištění je sjednáno jako doplňková 
služba k úvěrové smlouvě.

7.1.2 V případech podle čl. 7.1.1. písm. a) až b) těchto 
Všeobecných podmínek bude změna splátek celkem 
provedena věřitelem poměrně k příslušné změně 
podle čl. 7.1.1. písm. a) až b) těchto Všeobecných 
podmínek. 

7.1.3 Na základě provedených změn vystaví věřitel nový 
splátkový kalendář a dlužník je povinen své peněžité 
dluhy vůči věřiteli po provedené změně plnit podle 
tohoto nového splátkového kalendáře; provedenou 
změnou dříve vystavený splátkový kalendář pozbývá 
účinnosti, a to pro platby, které podle něj měly nabýt 
splatnosti v období po vystavení nového splátkového 
kalendáře. Nejpozději při zaslání nových dokladů 
sdělí věřitel dlužníkovi konkrétní důvod provedené 
změny.

7.1.4 Změna splátky celkem se považuje za platnou 
zasláním nového splátkového kalendáře a sdělením 
konkrétního důvodu provedené změny na adresu 
dlužníka uvedenou v úvěrové smlouvě i v případě, 
že dlužník zásilku neobdrží.

7.1.5 Zesplatnění úvěru věřitelem z důvodu zániku 
nebo zhoršení zajištění peněžitých dluhů
Zanikne-li v době před úplným splacením úvěru 
vozidlo, vlastnické právo věřitele k vozidlu nebo se 
toto zajištění zhorší (zejména v důsledku porušení 
povinností dlužníka podle čl. 8.1 a 8.3 těchto 
Všeobecných podmínek) zhoršením technického 
stavu vozidla pod úroveň odpovídající jeho běžnému 
opotřebení při náležité údržbě, vznikem 
zadržovacího práva nebo jiných obdobných práv 
třetích osob k vozidlu nebo nedostatečného pojištění 
vozidla, může věřitel písemnou výzvou zaslanou 
dlužníkovi v souladu s čl. 11.3 těchto Všeobecných 
podmínek požadovat, aby mu dlužník dlužnou 
částku jistiny úvěru spolu se všemi sjednanými a 
dosud neuhrazenými  úroky uhradil ve lhůtě 
věřitelem stanovené. Zesplatněním úvěru není 
zajišťovací převod vlastnického práva k vozidlu na 
věřitele nijak dotčen, stejně tak jako povinnost udržet 
v platnosti všechny sjednané pojistné smlouvy na 
vozidlo (havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti za 
újmu způsobenou provozem vozidla) a povinnost 
platit sjednané pojistné. Vzdá-li se věřitel podle čl. 
8.1.6 písm. d) těchto Všeobecných podmínek 
vlastnického práva k vozidlu, za zhoršení zajištění 
peněžitého dluhu se to nepovažuje.

7.1.6 Zesplatnění úvěru věřitelem z dalších důvodů
Věřitel je oprávněn způsobem stanoveným čl. 7.1.5 
těchto Všeobecných podmínek zesplatnit předčasně 
úvěr s příslušenstvím také ve všech případech, kdy 
by byl oprávněn podle čl. 9.2 těchto Všeobecných 
podmínek odstoupit od úvěrové smlouvy. 
Zesplatněním úvěru není zajišťovací převod 
vlastnického práva k vozidlu nijak dotčen, stejně tak 
jako povinnost udržet v platnosti všechny sjednané 
pojistné smlouvy na vozidlo (havarijní pojištění, 
pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
provozem vozidla) a povinnost platit sjednané 
pojistné. 

7.2 Dohodou dlužníka s věřitelem
7.2.1 Dlužník může věřitele požádat o změnu 

dohodnutých finančních a platebních podmínek 
uvedených v úvěrové smlouvě. V případě, že věřitel 
takovou úpravu akceptuje, je oprávněn účtovat 
dlužníkovi administrativní poplatek za úpravu až do 
6 % ze zůstatku jistiny úvěru ke dni doručení věřiteli 
písemné žádosti dlužníka podle čl. 7.2.2 těchto 
Všeobecných podmínek, minimálně však 3.000,- Kč. 
Na základě provedených změn vystaví věřitel nový 
splátkový kalendář a dlužník je povinen své peněžité 
dluhy vůči věřiteli po provedené změně plnit podle 
tohoto nového splátkového kalendáře; provedenou 
změnou dříve vystavený splátkový kalendář pozbývá 

účinnosti, a to pro platby, které podle něj měly nabýt 
splatnosti v období po vystavení nového splátkového 
kalendáře.

7.2.2 Změna dohodnutých finančních a platebních 
podmínek podle čl. 7.2.1. těchto Všeobecných 
podmínek může být provedena pouze na základě 
písemné žádosti dlužníka.

8. Zajišťovací převod vlastnického práva k vozidlu 
a smlouva o výpůjčce vozidla

8.1 Zajišťovací převod vlastnického práva k vozidlu
8.1.1 Vznik vlastnického práva věřitele k vozidlu. K 

zajištění všech peněžitých dluhů dlužníka vůči 
věřiteli z  úvěrové smlouvy a dalších smluv 
uzavřených v souvislosti s úvěrovou smlouvou a 
uvedených v těchto Všeobecných podmínkách 
uzavírají podpisem úvěrové smlouvy dlužník 
s věřitelem současně smlouvu o zajišťovacím 
převodu vlastnického práva podle § 2040 a násl. 
občanského zákoníku ČR, kterou dlužník převádí na 
věřitele vlastnické právo k vozidlu. Smlouva o 
zajišťovacím převodu vlastnického práva nabývá 
účinnosti a vlastnické právo k vozidlu přechází na 
věřitele za podmínky, že nabude účinnosti úvěrová 
smlouva a dojde k převzetí vozidla dlužníkem od 
prodejce, a to okamžikem splnění obou těchto 
podmínek.

8.1.2 Zápis v registru. Na základě plné moci udělené 
dlužníkovi věřitelem je dlužník povinen provést na 
své náklady u příslušného správního orgánu zápis 
do registru silničních vozidel a technického průkazu 
vozidla, kde bude uveden věřitel jako vlastník vozidla 
a dlužník jako provozovatel vozidla. Za správnost 
zápisu do registru silničních vozidel a v technickém 
průkazu vozidla odpovídá dlužník, ledaže 
správnému zápisu zabránily okolnosti, které dlužník 
nemohl ovlivnit.

8.1.3 Nakládání s vozidlem a doklady k němu do doby 
zániku zajišťovacího převodu vlastnického práva 
k vozidlu je upraveno v čl. 8.3 těchto Všeobecných 
podmínek. Dlužník je povinen při užívání vozidla 
v rámci smlouvy o výpůjčce se zdržet jakéhokoliv 
jednání, které by mohlo vést k nadměrnému 
opotřebení vozidla, vzniku práv třetích osob k vozidlu 
apod. a zacházet s vozidlem tak, aby se zajištění 
peněžitých dluhů dlužníka z  úvěrové smlouvy a 
dalších smluv uzavřených v souvislosti s úvěrovou 
smlouvou a uvedených v těchto Všeobecných 
podmínkách nezhoršilo (kromě obvyklého 
opotřebení běžným provozem vozidla) či nezaniklo. 

8.1.4 Povinnosti z pojištění. Dlužník je povinen po dobu 
trvání zajišťovacího převodu vlastnického práva 
k vozidlu dodržovat veškeré povinnosti, které mu 
vyplývají ze sjednaného pojištění vozidla (pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 
vozidla a havarijní pojištění vozidla). Porušení 
jakékoli z těchto povinností ze strany dlužníka je 
považováno za zhoršení zajištění peněžitých dluhů 
dlužníka z úvěrové smlouvy a dalších smluv 
uzavřených v souvislosti s úvěrovou smlouvou a 
uvedených v těchto Všeobecných podmínkách.

8.1.5 Součinnost dlužníka. Dlužník je povinen 
poskytnout věřiteli veškerou součinnost, kterou může 
věřitel odůvodněně požadovat z titulu zajišťovacího 
převodu vlastnického práva k vozidlu, zejména na 
žádost věřitele mu oznámit aktuální umístění vozidla 
nebo mu vozidlo přistavit k fyzické kontrole. 

8.1.6 Zánik vlastnického práva věřitele k vozidlu
Vlastnické právo věřitele, získané zajišťovacím 
převodem vlastnického práva k vozidlu, zaniká: 
a) řádným splněním všech povinností dlužníka 

z úvěrové smlouvy a ze všech smluv uzavřených 
v souvislosti s úvěrovou smlouvou a uvedených v 
těchto Všeobecných podmínkách, 

b) převodem vlastnického práva k vozidlu z věřitele 
na nového kupujícího při výkonu práva ze 
zajišťovacího převodu,

c) písemným prohlášením věřitele o tom, že se 
vlastnického práva k vozidlu vzdal,

d) dalšími zákonem stanovenými způsoby.
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8.1.7 Přechod vlastnického práva k vozidlu na 
dlužníka. Okamžikem zániku zajišťovacího převodu 
vlastnického práva k vozidlu, nebylo-li vlastnické 
právo k vozidlu převedeno na třetí osobu, přechází 
vlastnické právo k vozidlu zpět na dlužníka; věřitel 
proto bez zbytečného odkladu předá dlužníkovi 
technický průkaz vozidla a plnou moc k provedení 
zápisu těchto změn na náklady dlužníka do registru 
silničních vozidel i technického průkazu vozidla. 

8.1.8 Pojištění při přechodu vlastnického práva 
k vozidlu na dlužníka. Dlužník bere na vědomí, že 
věřitel ode dne zániku svého vlastnického práva k 
vozidlu, není-li výslovně sjednáno něco jiného, 
havarijní pojištění vozidla ani pojištění odpovědnosti 
za újmu způsobenou provozem vozidla nezajišťuje.

8.2 Výkon práv ze zajišťovacího převodu 
vlastnického práva k vozidlu 

8.2.1 Zabavení vozidla. Je-li dlužník v prodlení s úhradou 
kterékoliv platby podle úvěrové smlouvy nebo 
zhoršilo-li se podle informací dostupných věřiteli 
zajištění peněžitých dluhů dlužníka vůči věřiteli 
z úvěrové smlouvy a dalších smluv uzavřených 
v souvislosti s úvěrovou smlouvou a uvedených v 
těchto Všeobecných podmínkách, zejména zhoršil-li 
se technický stav vozidla, hrozí mu zatížení právy 
třetích osob, není-li řádně pojištěno apod., je dlužník 
povinen na vyzvání věřitele předat vozidlo včetně 
příslušenství a dokladů pověřenému zástupci 
věřitele; hrozí-li podle informací dostupných věřiteli 
nebezpečí z prodlení, může věřitel vozidlo převzít do 
svého držení bez výzvy dlužníku, který není 
oprávněn věřiteli v takovém převzetí bránit. Po 
převzetí vozidla zašle věřitel dlužníku výzvu 
k úhradě dlužné platby včetně jejího příslušenství a 
k úhradě nákladů zabavení vozidla a jeho skladování 
ev. k odstranění důvodů zhoršení zajištění, a stanoví 
pro ně lhůtu. Do konce lhůty věřitel žádné kroky 
k prodeji vozidla nečiní a uhradí-li dlužník ve výzvě 
uvedené platby ev. odstraní jiné vytýkané 
nedostatky, vozidlo dlužníku na místě věřitelem 
určeném vrátí.

8.2.2 Prodej vozidla. Neuhradí-li dlužník ve lhůtě podle čl. 
8.2.1 těchto Všeobecných podmínek všechny dlužné 
platby nebo neodstraní-li dlužník důvody zhoršení 
zajištění, je věřitel oprávněn vozidlo prodat a provést 
veškeré příslušné úkony potřebné k provedení změn 
v technickém průkazu vozidla a příslušném registru 
silničních vozidel vedeném příslušným správním 
orgánem; v případě potřeby je dlužník povinen 
vystavit věřiteli řádnou plnou moc k provedení změn 
v technickém průkazu vozidla a příslušném registru 
silničních vozidel vedeném příslušným správním 
orgánem. Prodej vozidla lze provést podle volby 
věřitele buď veřejnou dražbou mimo výkon soudního 
rozhodnutí, nebo přímým prodejem. Pro účely 
přímého prodeje nechá věřitel na náklady dlužníka 
vypracovat znalecký posudek soudního znalce, 
kterým bude určena cena vozidla v nouzi. Věřitel je 
následně povinen nabídnout vozidlo k prodeji za 
takto určenou cenu v nouzi; v případě, že se 
nepodaří vozidlo za tuto cenu prodat do 15 dnů, je 
věřitel oprávněn nabídkovou kupní cenu vozidla 
snížit o 10% z nabídkové ceny. V případě, že se 
nepodaří vozidlo za takto sníženou cenu prodat do 
15 dnů, je věřitel oprávněn nabídkovou kupní cenu 
vozidla snížit o dalších 10%. V případě, že se 
nepodaří vozidlo prodat ani za takto sníženou kupní 
cenu, je věřitel oprávněn postupovat obdobně až do 
okamžiku prodeje vozidla. Dlužník je kdykoliv do 
uzavření kupní smlouvy o prodeji vozidla oprávněn 
prodej odvrátit uhrazením všech dlužných částek a 
nákladů vzniklých do takové doby v souvislosti se 
zabavením a prodejem vozidla. Jsou-li takto 
uhrazeny věřiteli všechny dlužné částky, věřitel 
ukončí kroky k prodeji směřující a vozidlo dlužníku 
na jeho náklady vrátí; věřitel obdobně použije 
postupu jako při řádném ukončení úvěrové smlouvy 
podle čl. 10 těchto Všeobecných podmínek.

8.2.3 Částečná úhrada. Při částečné úhradě dluhu 
dlužníka vůči věřiteli v průběhu postupu podle čl. 
8.2.2 těchto Všeobecných podmínek věřitel přijaté 

platby použije způsobem stanoveným čl. 6.7 těchto 
Všeobecných podmínek. Věřitel ale písemně sdělí 
dlužníku výši nedoplatku částky potřebné 
k odvrácení prodeje (čl. 8.2.2 těchto Všeobecných 
podmínek) a lhůtu, do které ještě může dlužník 
nedoplatek uhradit a odvrátit tak prodej vozidla.

8.2.4 Použití výtěžku prodeje. Z výtěžku prodeje vozidla 
je věřitel oprávněn uspokojit veškeré své peněžité 
pohledávky za dlužníkem z úvěrové smlouvy a 
dalších smluv uzavřených v souvislosti s úvěrovou 
smlouvou a uvedených v těchto Všeobecných 
podmínkách, jakož i uhradit veškeré náklady vzniklé 
v souvislosti se zabavením vozidla a jeho prodejem; 
přebytek výtěžku je věřitel povinen bez zbytečného 
odkladu vydat dlužníkovi.

8.2.5 Důsledky prodeje vozidla. Převodem vlastnického 
práva k vozidlu na nového kupujícího zanikají 
veškerá práva i povinnosti dlužníka k vozidlu se 
vztahující. 

8.2.6 Dopady prodeje vozidla na DPH a zmocnění 
k vystavení daňového dokladu
a) Dlužník, který je plátcem daně z přidané hodnoty 

(dále také jen „DPH“), zmocňuje tímto věřitele v 
případě realizace zajišťovacího převodu 
vlastnického práva k vozidlu a jeho prodeje, na 
jehož základě dochází k dodání zboží ve smyslu 
zákona o DPH ČR, k vystavení daňového 
dokladu jménem dlužníka. Dlužník se tímto 
zavazuje přijmout všechny takto vystavené 
doklady a uvést částku DPH z takového 
daňového dokladu vystaveného věřitelem 
jménem dlužníka ve svém daňovém přiznání k 
DPH za příslušné zdaňovací období.

b) Dlužník, který je plátcem DPH, a k datu dodání 
zboží dle čl. 8.2.6 písm. a) těchto Všeobecných 
podmínek je o něm zveřejněna skutečnost, že je 
nespolehlivým plátcem DPH, uděluje věřiteli 
podpisem těchto Všeobecných podmínek souhlas 
se zvláštním zajištěním daně v souladu s 
ustanovením §109a zákona o DPH ČR. Peněžitá 
pohledávka věřitele za dlužníkem z titulu 
zajištěné a zaplacené DPH věřitelem na osobní 
depozitní účet dlužníka vedený u jeho správce 
daně bude zohledněna ve vyrovnání úvěrové 
smlouvy.

8.3 Smlouva o výpůjčce
8.3.1 Počátek a skončení výpůjčky. Výpůjčka začíná 

okamžikem převzetí vozidla dlužníkem u prodejce 
podle kupní smlouvy a končí okamžikem zániku 
zajišťovacího převodu vlastnického práva k vozidlu 
(čl. 8.1.6 těchto Všeobecných podmínek). Právo 
dlužníka vozidlo užívat se přerušuje zabavením 
vozidla (čl. 8.2.1 těchto Všeobecných podmínek) do 
doby jeho vrácení dlužníku.

8.3.2 Práva a povinnosti stran při výpůjčce
8.3.2.1 Výpůjčkou vzniká právo dlužníka vozidlo způsobem, 

jakým byl ujednán s věřitelem, užívat a povinnost 
dlužníka hradit veškeré obvyklé i mimořádné náklady 
spojené s užíváním, provozem vozidla, jeho údržbou 
či opravami.

8.3.2.2 Dlužník je povinen na základě plné moci udělené mu 
věřitelem nechat provést u příslušného správního 
orgánu zápis do registru silničních vozidel a 
technického průkazu vozidla, kde bude uveden 
věřitel jako vlastník vozidla a dlužník jako 
provozovatel vozidla. Za správnost zápisu do 
registru silničních vozidel a v technickém průkazu 
vozidla odpovídá dlužník, ledaže správnému zápisu 
zabránily okolnosti, které dlužník nemohl ovlivnit.  
Technický průkaz vozidla je dlužník povinen předat 
věřiteli do 10 dnů od převzetí vozidla. Technický 
průkaz vozidla je po dobu trvání zajišťovacího 
převodu uschován u věřitele.

8.3.2.3 Věřitel na základě písemné žádosti zapůjčí technický 
průkaz vozidla dlužníkovi k účelům, které nejsou v 
rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami. Dlužník 
může, jestliže je to nezbytné, pověřit převzetím 
technického průkazu vozidla svého zástupce, 
vybaveného plnou mocí s úředně ověřenými 
podpisy. Dlužník je povinen vrátit technický průkaz 
vozidla věřiteli nejpozději do 14 dnů od jeho převzetí.
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8.3.2.4 Při opožděném předání/vrácení technického průkazu 
vozidla věřiteli je dlužník povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení nad 
stanovenou lhůtu.

8.3.2.5 Dlužník je oprávněn po dobu výpůjčky vozidlo užívat 
pouze tak, aby nedošlo ke snížení hodnoty vozidla 
více než je obvyklé opotřebení při běžném řádném 
užívání a údržbě vozidla včetně řádného uplatňování 
práv z vad a dodržování doporučených postupů 
prodejce či výrobce, a to na své náklady. Věřitel 
neručí za žádné škody na vozidle v době výpůjčky 
vzniklé, náklady, škody či újmy vzniklé v souvislosti 
s jeho provozem ani za jiné obdobné náklady, škody, 
újmy či platby. V případě, že dojde ke vzniku vad, 
nadměrného opotřebení, poškození, zničení či 
odcizení vozidla, je povinen dlužník o těchto 
skutečnostech neprodleně věřitele informovat. Tyto 
skutečnosti neopravňují dlužníka k tomu, aby přestal 
věřiteli splácet poskytnutý úvěr a další peněžité 
dluhy plynoucí ze smluv s úvěrovou smlouvou 
souvisejících a uvedených v těchto Všeobecných 
podmínkách.

8.3.2.6 Dlužník není oprávněn předat vozidlo do užívání třetí 
osobě či jinak umožnit vznik dispozičních práv 
k vozidlu třetí osobě bez předchozího písemného 
souhlasu věřitele na základě písemné žádosti 
dlužníka, s výjimkou osob blízkých podle § 22 odst. 
1 občanského zákoníku ČR. Předání vozidla třetí 
osobě nezbavuje dlužníka povinnosti plnit všechny 
povinnosti plynoucí z úvěrové smlouvy a dalších 
smluv s úvěrovou smlouvou souvisejících a 
uvedených v těchto Všeobecných podmínkách, 
zejména platit řádně a včas své peněžité dluhy vůči 
věřiteli.

8.3.2.7 Dlužník je povinen zabránit vzniku práv (zejména 
zadržovacího práva) třetích osob vztahujících se k 
vozidlu. Jestliže tyto skutečnosti nastanou, je 
povinen okamžitě informovat věřitele a na vlastní 
náklady učinit všechny potřebné kroky k odstranění 
takového práva. Případná škoda spojená s 
nesplněním této povinnosti jde plně k tíži dlužníka.

8.3.2.8 Dlužník jako vypůjčitel je v souladu 
s ustanovením § 28 odst. 4 a § 27 písm. h) 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, oprávněn vozidlo 
odpisovat.

8.3.3 Pojištění vozidla
8.3.3.1 Vozidlo musí být po celou dobu trvání zajišťovacího 

převodu vlastnického práva k vozidlu podle dohody 
stran havarijně pojištěno, ze zákona (zákon č.  
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů, (zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 
pozdějších předpisů) pak musí být uzavřeno i 
pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
provozem vozidla (dále jen „pojištění 
odpovědnosti“). Pojištění odpovědnosti i havarijní 
pojištění vozidla je sjednáno věřitelem jako 
doplňková služba k úvěru. 

8.3.3.2 Pojištění odpovědnosti.  Věřitel vždy sjedná a 
uzavře  pojištění odpovědnosti podle shora cit. 
zákona o pojištění odpovědnosti a to tak, aby toto 
pojištění trvalo po celou dobu trvání zajišťovacího 
převodu vlastnického práva k vozidlu. Uzavření 
tohoto pojištění věřitelem neznamená žádnou formu 
ručení věřitele za případné škody a újmy způsobené 
v souvislosti s provozem vozidla.  V případě, že 
pojistná smlouva, v jejímž rámci je vozidlo pojištěno 
ohledně pojištění odpovědnosti, v době trvání 
zajišťovacího převodu vlastnického práva k vozidlu 
zanikne, je věřitel povinen sjednat pojištění 
odpovědnosti znovu, a to za srovnatelných 
podmínek.

8.3.3.3 Havarijní pojištění vozidla.  Věřitel vždy sjedná a 
uzavře havarijní pojištění vozidla a to tak, aby toto 
pojištění trvalo po celou dobu trvání zajišťovacího 
převodu vlastnického práva k vozidlu. Dlužník 
souhlasí s tím, aby pojistné plnění bylo vinkulováno 
ve prospěch věřitele. Dlužník se zavazuje vybavit 
vozidlo zabezpečovacím zařízením vyžadovaným 

pojistitelem, a pokud bude pojistitel o tom vyžadovat 
doklad, neprodleně takový doklad pojistiteli i věřiteli 
předložit. Toto zařízení je povinen dlužník udržovat 
v bezvadném stavu, případně, je-li to nezbytné 
s ohledem na technické podmínky jeho provozu, je 
povinen zajišťovat jeho pravidelný servis. Neučiní-li 
tak, je věřitel oprávněn požadovat po dlužníkovi 
smluvní pokutu až do výše 20.000,-Kč. V případě, že 
pojistná smlouva, v jejímž rámci je vozidlo havarijně 
pojištěno, za trvání zajišťovacího převodu 
vlastnického práva k vozidlu zanikne, je věřitel 
povinen sjednat havarijní pojištění vozidla znovu, a 
to za srovnatelných podmínek.

8.3.3.4 Společná ustanovení pro pojištění odpovědnosti 
a havarijní pojištění vozidla: 
a) V případě vzniku pojistné události je dlužník 

povinen ji oznámit příslušnému pojistiteli a policii, 
pokud to vyžadují příslušné právní předpisy nebo 
je to potřeba k řádnému prošetření pojistné 
události či to vyplývá ze smluv a dohod, kterými 
je dlužník vázán, a dále neprodleně písemně 
informovat věřitele. 

b) Dlužník je povinen v co nejkratší lhůtě na své 
náklady uvést vozidlo do původního stavu, a to 
bez ohledu na termín a výši plnění pojistitele.

c) Sjednává se, že pojistné plnění může pojistitel 
poukázat dlužníkovi pouze na základě 
písemného souhlasu věřitele. Nedá-li věřitel 
takový souhlas, poukáže pojistitel pojistné plnění 
věřiteli, který s ním naloží způsobem stanoveným 
pro použití výtěžku z prodeje vozidla podle čl. 
8.2.4 těchto Všeobecných podmínek.

d) Dlužník nesmí provozovat vozidlo ve státě, na 
který se nevztahuje platnost havarijního pojištění 
vozidla a pojištění odpovědnosti, bez 
předchozího písemného souhlasu věřitele.

e) Vznik pojistné události, následné umístění vozidla 
v servisu apod. nezakládají právo dlužníka na 
prominutí, snížení či odložení splátek jistiny, 
úroků či dalších plateb dle těchto Všeobecných 
podmínek.

9. Předčasné ukončení úvěrové smlouvy
9.1 Úvěrovou smlouvu je oprávněn předčasně 

jednostranně ukončit pouze věřitel, a to 
odstoupením. Dlužník k jednostrannému ukončení 
úvěrové smlouvy oprávněn není. 

9.2 Odstoupení od úvěrové smlouvy věřitelem 
9.2.1 Věřitel je oprávněn odstoupit od úvěrové smlouvy 

před poskytnutím úvěru dlužníkovi z důvodu:
a) skutečností, které nastaly na straně dlužníka a 

které mají podstatný vliv na bezporuchový průběh 
úvěrové operace, zejména je-li dlužník v úpadku 
nebo mu úpadek hrozí, hrozí-li nebo byl-li podán 
insolvenční návrh ohledně dlužníka, vstoupil-li 
dlužník do likvidace, došlo-li k omezení 
svéprávnosti dlužníka nebo došlo-li k podstatným 
nepříznivým změnám v hospodářské situaci 
dlužníka;

b) nebyl-li včas uhrazen jednorázový poplatek podle 
čl. 6.1 těchto Všeobecných podmínek;

c) došlo-li k odstoupení od kupní smlouvy 
s prodejcem nebo jejímu jinému ukončení. 

9.2.2 Věřitel je oprávněn odstoupit od úvěrové smlouvy po 
poskytnutí úvěru dlužníkovi z důvodu:
a) prodlení dlužníka s úhradou peněžitého dluhu či 

jeho příslušenství, a to i v případě částečné 
úhrady peněžitého dluhu;

b) prodlení dlužníka s předáním či vrácením 
dokumentů uvedených v článcích 8.3.2.2 nebo 
8.3.2.3 těchto Všeobecných podmínek věřiteli;

c) zhoršení zajištění peněžitých dluhů dlužníka, 
zejména z důvodů porušení povinností dlužníka 
podle článků 8.1.2, 8.1.4, 8.2.1, 8.3.2.5, 8.3.2.6, 
8.3.2.7, 8.3.3 nebo 11.1 písm. a) těchto 
Všeobecných podmínek;

d) zániku zajištění bez souhlasu věřitele, zejména 
při odcizení vozidla nebo jeho totálním zničení;

e) vstupu dlužníka do likvidace, nebo zahájení 
insolvenčního řízení ohledně dlužníka;
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f) jsou-li dány důvody k výpovědi nebo pro 
odstoupení od jiné mezi smluvními stranami 
uzavřené smlouvy;

g) uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených 
údajů dlužníkem, zejména údajů týkajících se 
jeho hospodářské situace, při uzavírání kupní 
smlouvy s prodejcem, úvěrové smlouvy nebo v 
průběhu trvání úvěrové smlouvy;

h) úmrtí nebo omezení svéprávnosti dlužníka;
i) vzniku skutečnosti odůvodňující pochybnosti o 

dalším plnění povinností plynoucích z úvěrové 
smlouvy dlužníkem, zejména při zjevném 
zhoršení hospodářské situace dlužníka.

9.2.3 V případě předčasného ukončení úvěrové smlouvy 
podle čl. 9.2.2 těchto Všeobecných podmínek je 
dlužník povinen zaplatit věřiteli:
a) všechny dlužné splátky celkem splatné do doby 

předčasného ukončení úvěrové smlouvy,
b) všechny nesplacené splátky celkem bez 

pojistného a bez splátek za správu, jejichž 
splatnost je stanovena v období po předčasném 
ukončení úvěrové smlouvy,

c) pojistné zaplacené věřitelem,
d) částku představující náklady spojené 

se zabavením, přepravou, parkováním a 
prodejem vozidla, a to v případě zabavení a 
prodeje vozidla podle čl. 8.2 těchto Všeobecných 
podmínek,

e) nároky za smlouvy o správě vozidla, byla-li mezi 
věřitelem a dlužníkem uzavřena, případně 
z dalších smluv o doplňkových službách, pokud 
byly v souvislosti s úvěrovou smlouvou mezi 
věřitelem a dlužníkem uzavřeny,

f) náhradu škody,
g) dohodnuté smluvní pokuty, úroky z prodlení a jiné 

peněžité dluhy dlužníka vůči věřiteli z úvěrové 
smlouvy.

9.2.4 Přijatý jednorázový poplatek se nevrací. 
9.2.5 Vzniknou-li věřiteli z důvodu předčasného ukončení 

úvěrové smlouvy a případné realizace zajišťovacího 
převodu vlastnického práva k vozidlu jakékoli 
zvýšené daňové náklady plynoucí z obecně 
závazných právních předpisů ČR, má věřitel nárok 
na dodatečnou náhradu škody odpovídající 
příslušnému zvýšení daňové povinnosti.

9.2.6 Odstoupením věřitele od úvěrové smlouvy nezaniká 
smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva 
podle článku 8 těchto Všeobecných podmínek. 

10. Řádné ukončení úvěrové smlouvy
10.1 Maximální doba k vrácení úvěru. Maximální doba 

k vrácení úvěru je specifikována v úvěrové smlouvě 
(viz „délka úvěru“ dle úvěrové smlouvy). 

10.2 Do 15 dnů po zaplacení veškerých peněžitých 
pohledávek věřitele za dlužníkem z úvěrové 
smlouvy, tj. zejména po vrácení úvěru a zaplacení 
úroků z úvěru, případných úroků z prodlení, 
smluvních pokut, náhrady škody, jakož i z dalších 
smluv uzavřených v souvislosti s úvěrovou smlouvou 
a uvedených v těchto Všeobecných podmínkách, je 
věřitel povinen dlužníkovi předat technický průkaz 
vozidla a potvrzení o řádném splnění všech 
povinností dlužníka z úvěrové smlouvy a 
automatickém přechodu vlastnického práva k vozidlu 
na dlužníka.

10.3 V případě, že bylo věřitelem sjednáno pojištění 
vozidla podle čl. 5.1 a čl. 8.3.3 těchto Všeobecných 
podmínek, bere dlužník podpisem těchto 
Všeobecných podmínek na vědomí, že s řádným 
ukončením úvěrové smlouvy dochází také 
k ukončení pojištění vozidla sjednaného věřitelem. 
S řádným ukončením úvěrové smlouvy dochází také 
k ukončení pojištění schopnosti splácet, pokud bylo 
sjednáno, což opět bere dlužník podpisem těchto 
Všeobecných podmínek na vědomí. S řádným 
ukončením úvěrové smlouvy dochází také 
k ukončení jiného pojištění, pokud bylo sjednáno, 
což opět bere dlužník podpisem těchto Všeobecných 
podmínek na vědomí. V neposlední řadě dochází 
s řádným ukončením úvěrové smlouvy i k ukončení 

smlouvy o správě vozidla, byla-li mezi věřitelem a 
dlužníkem uzavřena a neskončila již dříve před 
řádným ukončením úvěrové smlouvy. 

11. Závěrečná ustanovení
11.1 Dlužník je povinen:

a) písemně oznámit věřiteli všechny změny týkající 
se úvěrové smlouvy, zejména pak předčasné 
splacení úvěru či jeho části, změny týkající se 
osoby dlužníka nebo adresy jeho bydliště či 
adresy pro doručování, 

b) neprodleně písemně informovat věřitele o tom, že 
vstoupil do likvidace, že bylo vůči němu zahájeno 
insolvenční řízení,

c) umožnit věřiteli kdykoliv přešetřit své 
hospodářské poměry,

d) při jakékoliv korespondenci uvádět číslo úvěrové 
smlouvy.

11.2 Všechna smluvní ujednání a veškeré změny obsahu 
úvěrové smlouvy, není-li těmito Všeobecnými 
podmínkami, případ. Doplňkovými podmínkami 
výslovně stanoveno něco jiného, musí mít písemnou 
formu, jinak jsou neplatné.

11.3 Smluvní strany se dohodly, že pro doručování 
písemností podle úvěrové smlouvy a v souvislosti 
s úvěrovou smlouvou, jakož i podle dalších smluv 
uzavřených v souvislosti s úvěrovou smlouvou a 
uvedených v těchto Všeobecných podmínkách, platí 
následující pravidla. Písemnosti se doručují 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 
(dále jen „pošta“) na adresu sídla, obchodního 
závodu či bydliště smluvní strany, která je uvedena 
v úvěrové smlouvě, nebo na adresu, kterou smluvní 
strana písemně oznámila druhé smluvní straně jako 
adresu pro doručování. Písemnosti doručované 
v souladu s tímto postupem se považují za doručené 
třetí pracovní den po odeslání (v případě doručování 
do jiného státu patnáctý pracovní den po odeslání), 
a to i v případě, že smluvní strana nebyla na adrese 
sídla, obchodního závodu, bydliště či na adrese pro 
doručování zastižena. 

11.4 Nesjednal-li věřitel s dlužníkem rozhodčí doložkou 
pravomoc rozhodce, je dána pro případ řešení 
sporů a nároků z úvěrové smlouvy a dalších smluv 
uzavřených v souvislosti s úvěrovou smlouvou a 
uvedených v těchto Všeobecných podmínkách 
pravomoc soudů. Jejich místní příslušnost je podle 
dohody smluvních stran následující: a) příslušnost 
Městského soudu v Praze tam, kde bude dána 
věcná příslušnost krajského soudu, a b) příslušnost 
Okresního soudu Praha – západ tam, kde bude 
dána věcná příslušnost okresního soudu. 

11.5 Úvěrová smlouva se řídí právním řádem České 
republiky a uzavírá se podle § 2395 a násl. 
občanského zákoníku ČR.  Stejně tak se řídí 
právním řádem České republiky i další smlouvy 
uzavřené v souvislosti s úvěrovou smlouvou a 
uvedené v těchto Všeobecných podmínkách.

11.6 Dlužník podpisem úvěrové smlouvy a těchto 
Všeobecných podmínek potvrzuje, že se 
podrobně seznámil s těmito Všeobecnými 
podmínkami, které jsou nedílnou součástí 
úvěrové smlouvy, je mu srozumitelný jejich 
obsah a smysl, souhlasí s nimi a výslovně je 
přijímá. 

V............................……………... dne........................

………………………………………………
            Podpis a razítko dlužníka
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PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY TFS ONLINE

Toyota Financial Services Czech s.r.o., se sídlem Bavorská 2662/1, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
IČO: 65413261, DIČ: CZ65413261, (dále jen „TFSCZ“)

I. Úvodní ustanovení
1.1 Vymezení působnosti

Podmínky poskytování služby TFS ONLINE (dále jen
„Podmínky“) upravují práva a povinnosti smluvních stran, tj.
Klienta a TFSCZ vznikající na základě Smlouvy o poskytování 
služby TFS ONLINE (dále jen „Smlouva“).

1.2 Vymezení některých pojmů
Bezpečnostní údaje: uživatelské jméno (dále jen „ID“) a

uživatelské heslo (dále jen „heslo“).
Klient: subjekt (fyzická osoba – nepodnikatel, fyzická osoba

– podnikatel, právnická osoba), který uzavírá 
s TFSCZ Smlouvu.

Modul: internetová aplikace TFSCZ umožňující on-line
přístup Klienta k jeho klientskému účtu u TFSCZ.

Uživatel: fyzická osoba (držitel bezpečnostních údajů
Klienta), která se ke službě TFS ONLINE
(dále jen „služba“) přihlásila zadáním platných
bezpečnostních údajů.

1.3 Používání služby
Při používání služby je Klient povinen řídit se ustanoveními
Smlouvy, Podmínek a dále pokyny a informacemi vydanými
ke službě TFSCZ.
Podmínky nenahrazují ani nemění jiné všeobecné obchodní
podmínky vydané TFSCZ k jiným produktům.

II. Služba TFS ONLINE
2.1. Rozsah poskytované služby
2.1.2 Služba umožňuje Klientovi on-line přístup k jeho klientskému

účtu u TFSCZ v rozsahu on-line zobrazení klientského účtu,
přímé komunikace s TFSCZ a provádění úprav klientského
účtu uvedených v bodě 2.1.5 přímo Klientem.

2.1.3 Zobrazení informací z klientského účtu se děje v rozsahu
kompletního zobrazení veškerých údajů klientského účtu
aktuálních ke dni poslední aktualizace na modulu.

2.1.4 Služba umožňuje Klientovi jednak přímou komunikaci
s TFSCZ, jednak zobrazení pokynů a informací vydaných
TFSCZ ke službě a informací a oznámení TFSCZ 
vztahujících se k jednotlivým produktům.

2.1.5 Služba dále umožňuje Klientovi učinit vůči TFSCZ 
následující standardizované požadavky:
a)  Podání žádosti o devinkulaci (souhlas s vyplacením

pojistného plnění)
b) Podání žádosti o předčasné ukončení smlouvy
c) Podání žádosti o změnu subjektu smlouvy
d) Podání žádosti o souhlas s občasným užíváním třetí
     osobou
e) Podání žádosti o souhlas s pronájmem
f) Podání žádosti o souhlas s technickým zhodnocením
g) Podání žádosti o vrácení přeplatku
h) Podání žádosti o vydání potvrzení o řádném splacení
     smlouvy
i) Podání žádosti o vydání potvrzení o řádném ukončení
    smlouvy
j) Podání žádosti o zaslání technického průkazu
k) Veškeré případné jiné požadavky tak, jak může být
Modulem průběžně umožněno.

2.1.6 Služba umožňuje Klientovi činit následující úpravy jeho
klientského účtu:
a) Změnu kontaktních údajů, tj. čísla pro telefonické a faxové
    spojení a registrovaného e-mailu klienta
b) Změnu adresy bydliště, sídla podnikání
c) Změnu adresy pro doručování
d) Změnu údajů o čísle účtu
e) Změnu jména, příjmení, firmy nebo názvu Klienta.

2.1.7 Úpravy klientského účtu provedené Klientem podle bodu 
2.1.6 jsou účinné po jejich zadání Klientem v Modulu a po 
jejich potvrzení aplikací.

2.2 Bezpečnostní údaje, klientský účet, aktivace
2.2.1 Každému novému Klientovi vygeneruje TFSCZ originální

bezpečnostní údaje.
2.2.2 Originální bezpečnostní údaje jsou Klientovi zaslány

doporučeným dopisem na jeho adresu pro doručování
uvedenou ve Smlouvě.

2.2.3 Klient je povinen zajistit, aby se všichni uživatelé seznámili 
se Smlouvou, Podmínkami a pokyny a informacemi 
vydanými ke službě TFSCZ.

2.2.4 Klientský účet zřizuje TFSCZ a aktivuje jej ke dni odeslání
originálních bezpečnostních údajů Klientovi dle ustanovení
bodu 2.2.2.

2.2.5 ID je jedinečné číslo vztahující se ke Klientovi. Změnit je lze
pouze opětovným generováním TFSCZ a zasláním nových
Bezpečnostních údajů Klientovi.

2.2.6 Při prvním platném přihlášení se k Modulu, tj. úspěšném
přihlášení po zadání bezpečnostních údajů převzatých od
TFSCZ je Klient (Uživatel) povinen změnit heslo.

2.2.7 Nové heslo, vytvořené Klientem dle ustanovení bodu
2.2.6, bude Klient používat při dalších přístupech ke svému
klientskému účtu. Toto heslo je Klient oprávněn kdykoli po
platném přihlášení k Modulu změnit.

2.2.8 V případě, že dojde k pokusu o nepovolený přístup k Modulu
(tj. po zadání Klientova ID bude pětkrát po sobě zadáno
chybné heslo) dojde automaticky k blokaci Klientova účtu
na dobu 24 hodin a současně bude Klientovi automaticky
odesláno upozornění na pokus o nepovolený přístup na jeho
registrovaný e-mail.

2.2.9 Pokud Klient ztratí/zapomene své heslo, TFSCZ mu, po
zadání správného Klientova ID a správného registrovaného
e-mailu Klienta vygeneruje nové a zašle mu jej na jeho adresu 
pro doručování uvedenou ve Smlouvě.

2.2.10 Pokud Klient ztratí/zapomene své ID je oprávněn požádat
TFSCZ písemně o generování nových Bezpečnostních údajů.
TFSCZ v takovém případě vygeneruje nové Bezpečnostní
údaje a zašle je Klientovi doporučeným dopisem na Klientovu
adresu pro doručování uvedenou ve Smlouvě. TFSCZ je
oprávněna účtovat v takovém případě Klientovi paušální
náhradu s tím spojených nákladů ve výši Kč 500,-. Byl-li
Klientův účet zablokován na základě ustanovení bodu 2.2.11,
TFSCZ současně Klientův účet odblokuje.

2.2.11 V případě ztráty, popř. odcizení Bezpečnostních údajů, nebo
hrozí-li nebezpečí jejich zneužití, je Klient oprávněn písemně
požádat TFSCZ doporučeným dopisem o zablokování svého
klientského účtu.

III. Ustanovení společná a závěrečná
3. 1 Přístupnost služby
3.1.1 TFSCZ se zavazuje poskytovat Klientovi službu dvacet

čtyři hodin denně, sedm dnů v týdnu, po celou dobu trvání
Smlouvy.

3.1.2 TFSCZ si vyhrazuje právo ve výjimečných případech,
zejména v případech vnějších vlivů, údržby nebo aktualizace
Modulu, nebo v případě dle bodu 2.2.8 službu po určitou dobu
neposkytovat.

3.1.3 TFSCZ neodpovídá za jakékoli případné škody vzniklé
Klientovi v souvislosti s používáním služby, nebo v souvislosti s 
její dočasnou nedostupností.
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Vážená paní, vážený pane,

abychom Vám pomohli s prokazováním oprávnění k užívání vozidla tam, kde může být vyžadováno,  
a usnadnili Vám i orientaci v úhradách leasingových, resp. úvěrových splátek, dovolujeme si Vám 
předložit doklad potvrzující Vaši oprávněnost k užívání vozidla. 
Zároveň přikládáme vzor trvalého příkazu pro Váš bankovní ústav. Tento návrh můžete použít, nebo 
z něj můžete pouze čerpat informace pro zadání příkazu samotného. Jeho použití pro Vás není 
závazné.

S úctou

Ing. Aleš Kamarýt, jednatel

zde, prosíme, odstřihněte

Toyota Financial Services Czech s.r.o.
Bavorská 2662/1
155 00  Praha 5-Stodůlky, Czech Republic

   
   OPRÁVNĚNÍ K POUŽÍVÁNÍ VOZIDLA

 AUTHORISATION FOR USING THE VEHICLE

Vůz/Vehicle: T:

RZ/Registration number:

VIN/Chassis number:

Firma/Company:

(Osoba/Person):

IČO/RČ/Company ID/Pers. ID:

V Praze/In Prague

Razítko a podpis:
(Stamp and signature)

TOYOTA Corolla MC16 SD 1.6
Valvematic Multidrive S S4 Active LED
Trend+

-----------

NMTBE3JE70R219359

Regionální rozvojová agentura jižní
Moravy

65338090

F:

+420 222 998 300

+420 222 998 390

16.11.2017

zde, prosíme, odstřihněte

ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ TRVALÉHO PŘÍKAZU

Československá obchodní banka, a.s.Bance

Tímto žádám, abyste prováděli níže uvedené pravidelné úhrady dle následujících instrukcí:

31.10.2023 **)Datum ukončení30.11.2017Datum zahájeník......................*)měsíčníČasový interval

6775 Kč030820017108608006703292

ČástkaKonstantní symbolVariabilní symbolKód bankyVe prospěch účtu

0300377371303

Specifický symbol (pro sporožirové účty)Kód bankyNa vrub účtu číslo

podpis příkazce
(podle podpisového vzoru)

V ……………………… dne …………….

Poznámka:
*) - zvolte, prosíme, podle svého uvážení datum tak, aby platby byly vždy připisované ve splatnosti, dle splátkového kalendáře
**) - datum ukončení odpovídá datu poslední pravidelné splátky, ne datu splatnosti zůstatkové, odkupní ceny či poslední zvýšené splátky



Úvěr

20017/1086Číslo úvěrové smlouvy:

SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ č. 1
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6703292 / 0800Číslo účtu
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44764Zapsaný
Bavorská 2662/1,155 00 Praha 5-Stodůlky, Czech RepublicAdresa
CZ65413261DIČ
65413261IČO
Toyota Financial Services Czech s.r.o.Název

Věřitel

377371303 / 0300Číslo účtu
L, 19676oddíl, vložka/č.
spolkový rejstřík, vedený Krajský soud v BrněZapsaný
Královopolská 3052/139, 612 00 Brno - ŽabovřeskyAdresa
CZ65338090DIČ
65338090IČO/rodné číslo (datum narození)
Regionální rozvojová agentura jižní MoravyNázev/Jméno a příjmení

Dlužník

NMTBE3JE70R219359VIN/výrobní číslo

TOYOTA Corolla MC16 SD 1.6 Valvematic Multidrive S S4 Active LED
Trend+Výrobce/typ

Vozidlo/Předmět

329 000,- KčCelková výše poskytovaného úvěru

Úvěr

jistiny
Zůstatek Pojistné2)Úrokspl.

Č. Splátka
jistiny celkem

SplátkaZaok.1)splátky
Datum

3)(s DPH)

Splátka za
správu

6 775,00-0,170,001 155,17325 318,001 938,003 682,0030.11.20171
6 775,00-0,170,001 155,17321 614,301 916,303 703,7031.12.20172
6 775,00-0,170,001 155,17317 888,801 894,503 725,5031.01.20183
6 775,00-0,170,001 155,17314 141,401 872,603 747,4028.02.20184
6 775,00-0,170,001 155,17310 371,901 850,503 769,5031.03.20185
6 775,00-0,170,001 155,17306 580,201 828,303 791,7030.04.20186
6 775,00-0,170,001 155,17302 766,201 806,003 814,0031.05.20187
6 775,00-0,170,001 155,17298 929,701 783,503 836,5030.06.20188
6 775,00-0,170,001 155,17295 070,601 760,903 859,1031.07.20189
6 775,00-0,170,001 155,17291 188,801 738,203 881,8031.08.201810
6 775,00-0,170,001 155,17287 284,101 715,303 904,7030.09.201811
6 775,00-0,170,001 155,17283 356,401 692,303 927,7031.10.201812
6 775,00-0,170,001 155,17279 405,601 669,203 950,8030.11.201813
6 775,00-0,170,001 155,17275 431,501 645,903 974,1031.12.201814
6 775,00-0,170,001 155,17271 434,001 622,503 997,5031.01.201915
6 775,00-0,170,001 155,17267 412,901 598,904 021,1028.02.201916
6 775,00-0,170,001 155,17263 368,101 575,204 044,8031.03.201917
6 775,00-0,170,001 155,17259 299,501 551,404 068,6030.04.201918
6 775,00-0,170,001 155,17255 206,901 527,404 092,6031.05.201919
6 775,00-0,170,001 155,17251 090,201 503,304 116,7030.06.201920
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1) Splatnost příslušné splátky celkem je do 2 kalendářních dnů od data splátky, které se k ní vztahuje.
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6 775,00-0,170,001 155,17246 949,301 479,104 140,9031.07.201921
6 775,00-0,170,001 155,17242 784,001 454,704 165,3031.08.201922
6 775,00-0,170,001 155,17238 594,201 430,204 189,8030.09.201923
6 775,00-0,170,001 155,17234 379,701 405,504 214,5031.10.201924
6 775,00-0,170,001 155,17230 140,301 380,604 239,4030.11.201925
6 775,00-0,170,001 155,17225 876,001 355,704 264,3031.12.201926
6 775,00-0,170,001 155,17221 586,601 330,604 289,4031.01.202027
6 775,00-0,170,001 155,17217 271,901 305,304 314,7029.02.202028
6 775,00-0,170,001 155,17212 931,801 279,904 340,1031.03.202029
6 775,00-0,170,001 155,17208 566,101 254,304 365,7030.04.202030
6 775,00-0,170,001 155,17204 174,701 228,604 391,4031.05.202031
6 775,00-0,170,001 155,17199 757,401 202,704 417,3030.06.202032
6 775,00-0,170,001 155,17195 314,101 176,704 443,3031.07.202033
6 775,00-0,170,001 155,17190 844,601 150,504 469,5031.08.202034
6 775,00-0,170,001 155,17186 348,801 124,204 495,8030.09.202035
6 775,00-0,170,001 155,17181 826,501 097,704 522,3031.10.202036
6 775,00-0,170,001 155,17177 277,601 071,104 548,9030.11.202037
6 775,00-0,170,001 155,17172 701,901 044,304 575,7031.12.202038
6 775,00-0,170,001 155,17168 099,201 017,304 602,7031.01.202139
6 775,00-0,170,001 155,17163 469,40990,204 629,8028.02.202140
6 775,00-0,170,001 155,17158 812,30962,904 657,1031.03.202141
6 775,00-0,170,001 155,17154 127,80935,504 684,5030.04.202142
6 775,00-0,170,001 155,17149 415,70907,904 712,1031.05.202143
6 775,00-0,170,001 155,17144 675,90880,204 739,8030.06.202144
6 775,00-0,170,001 155,17139 908,10852,204 767,8031.07.202145
6 775,00-0,170,001 155,17135 112,20824,104 795,9031.08.202146
6 775,00-0,170,001 155,17130 288,10795,904 824,1030.09.202147
6 775,00-0,170,001 155,17125 435,60767,504 852,5031.10.202148
6 775,00-0,170,001 155,17120 554,50738,904 881,1030.11.202149
6 775,00-0,170,001 155,17115 644,60710,104 909,9031.12.202150
6 775,00-0,170,001 155,17110 705,80681,204 938,8031.01.202251
6 775,00-0,170,001 155,17105 737,90652,104 967,9028.02.202252
6 775,00-0,170,001 155,17100 740,80622,904 997,1031.03.202253
6 775,00-0,170,001 155,1795 714,20593,405 026,6030.04.202254
6 775,00-0,170,001 155,1790 658,00563,805 056,2031.05.202255
6 775,00-0,170,001 155,1785 572,00534,005 086,0030.06.202256
6 775,00-0,170,001 155,1780 456,10504,105 115,9031.07.202257
6 775,00-0,170,001 155,1775 310,00473,905 146,1031.08.202258
6 775,00-0,170,001 155,1770 133,60443,605 176,4030.09.202259
6 775,00-0,170,001 155,1764 926,70413,105 206,9031.10.202260
6 775,00-0,170,001 155,1759 689,20382,505 237,5030.11.202261
6 775,00-0,170,001 155,1754 420,80351,605 268,4031.12.202262
6 775,00-0,170,001 155,1749 121,40320,605 299,4031.01.202363
6 775,00-0,170,001 155,1743 790,80289,405 330,6028.02.202364
6 775,00-0,170,001 155,1738 428,80258,005 362,0031.03.202365
6 775,00-0,170,001 155,1733 035,20226,405 393,6030.04.202366
6 775,00-0,170,001 155,1727 609,80194,605 425,4031.05.202367
6 775,00-0,170,001 155,1722 152,40162,605 457,4030.06.202368
6 775,00-0,170,001 155,1716 662,90130,505 489,5031.07.202369
6 775,00-0,170,001 155,1711 141,0098,105 521,9031.08.202370
6 775,00-0,170,001 155,175 586,6065,605 554,4030.09.202371
6 775,00-0,170,001 155,170,0033,405 586,6031.10.202372

487 800,00-12,240,0083 172,240,0075 640,00329 000,00Celkem Kč:
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Vytvořeno systémem TFS ONLINE dne 16.11.2017CZ-UOXSUB-RB-02/16121) Splatnost příslušné splátky celkem je do 2 kalendářních dnů od data splátky, které se k ní vztahuje.
2) Úrok je osvobozeným plněním ve smyslu § 54 odst. 1 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
3) Tento splátkový kalendář není daňovým dokladem. Na cenu za správu vozidla včetně DPH se vystavuje 

samostatný daňový doklad.
4) Všechny částky uvedené v tomto splátkovém kalendáři jsou vyjádřené v korunách českých (Kč).

Datum vystavení splátkového kalendáře: 16.11.2017

Toyota Financial Services Czech s.r.o.Dlužník (podpis)

 Poznámky:

 Převzal(a) dne: ..................................
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Úvěr

20017/1086Číslo úvěrové smlouvy:

SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ č. 1

Vytvořeno systémem TFS ONLINE dne 16.11.2017CZ-UOXSUB-RB-02/1612

6703292 / 0800Číslo účtu
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44764Zapsaný
Bavorská 2662/1,155 00 Praha 5-Stodůlky, Czech RepublicAdresa
CZ65413261DIČ
65413261IČO
Toyota Financial Services Czech s.r.o.Název

Věřitel

377371303 / 0300Číslo účtu
L, 19676oddíl, vložka/č.
spolkový rejstřík, vedený Krajský soud v BrněZapsaný
Královopolská 3052/139, 612 00 Brno - ŽabovřeskyAdresa
CZ65338090DIČ
65338090IČO/rodné číslo (datum narození)
Regionální rozvojová agentura jižní MoravyNázev/Jméno a příjmení

Dlužník

NMTBE3JE70R219359VIN/výrobní číslo

TOYOTA Corolla MC16 SD 1.6 Valvematic Multidrive S S4 Active LED
Trend+Výrobce/typ

Vozidlo/Předmět

329 000,- KčCelková výše poskytovaného úvěru

Úvěr

jistiny
Zůstatek Pojistné2)Úrokspl.

Č. Splátka
jistiny celkem

SplátkaZaok.1)splátky
Datum

3)(s DPH)

Splátka za
správu

6 775,00-0,170,001 155,17325 318,001 938,003 682,0030.11.20171
6 775,00-0,170,001 155,17321 614,301 916,303 703,7031.12.20172
6 775,00-0,170,001 155,17317 888,801 894,503 725,5031.01.20183
6 775,00-0,170,001 155,17314 141,401 872,603 747,4028.02.20184
6 775,00-0,170,001 155,17310 371,901 850,503 769,5031.03.20185
6 775,00-0,170,001 155,17306 580,201 828,303 791,7030.04.20186
6 775,00-0,170,001 155,17302 766,201 806,003 814,0031.05.20187
6 775,00-0,170,001 155,17298 929,701 783,503 836,5030.06.20188
6 775,00-0,170,001 155,17295 070,601 760,903 859,1031.07.20189
6 775,00-0,170,001 155,17291 188,801 738,203 881,8031.08.201810
6 775,00-0,170,001 155,17287 284,101 715,303 904,7030.09.201811
6 775,00-0,170,001 155,17283 356,401 692,303 927,7031.10.201812
6 775,00-0,170,001 155,17279 405,601 669,203 950,8030.11.201813
6 775,00-0,170,001 155,17275 431,501 645,903 974,1031.12.201814
6 775,00-0,170,001 155,17271 434,001 622,503 997,5031.01.201915
6 775,00-0,170,001 155,17267 412,901 598,904 021,1028.02.201916
6 775,00-0,170,001 155,17263 368,101 575,204 044,8031.03.201917
6 775,00-0,170,001 155,17259 299,501 551,404 068,6030.04.201918
6 775,00-0,170,001 155,17255 206,901 527,404 092,6031.05.201919
6 775,00-0,170,001 155,17251 090,201 503,304 116,7030.06.201920
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1) Splatnost příslušné splátky celkem je do 2 kalendářních dnů od data splátky, které se k ní vztahuje.

Vytvořeno systémem TFS ONLINE dne 16.11.2017CZ-UOXSUB-RB-02/1612

6 775,00-0,170,001 155,17246 949,301 479,104 140,9031.07.201921
6 775,00-0,170,001 155,17242 784,001 454,704 165,3031.08.201922
6 775,00-0,170,001 155,17238 594,201 430,204 189,8030.09.201923
6 775,00-0,170,001 155,17234 379,701 405,504 214,5031.10.201924
6 775,00-0,170,001 155,17230 140,301 380,604 239,4030.11.201925
6 775,00-0,170,001 155,17225 876,001 355,704 264,3031.12.201926
6 775,00-0,170,001 155,17221 586,601 330,604 289,4031.01.202027
6 775,00-0,170,001 155,17217 271,901 305,304 314,7029.02.202028
6 775,00-0,170,001 155,17212 931,801 279,904 340,1031.03.202029
6 775,00-0,170,001 155,17208 566,101 254,304 365,7030.04.202030
6 775,00-0,170,001 155,17204 174,701 228,604 391,4031.05.202031
6 775,00-0,170,001 155,17199 757,401 202,704 417,3030.06.202032
6 775,00-0,170,001 155,17195 314,101 176,704 443,3031.07.202033
6 775,00-0,170,001 155,17190 844,601 150,504 469,5031.08.202034
6 775,00-0,170,001 155,17186 348,801 124,204 495,8030.09.202035
6 775,00-0,170,001 155,17181 826,501 097,704 522,3031.10.202036
6 775,00-0,170,001 155,17177 277,601 071,104 548,9030.11.202037
6 775,00-0,170,001 155,17172 701,901 044,304 575,7031.12.202038
6 775,00-0,170,001 155,17168 099,201 017,304 602,7031.01.202139
6 775,00-0,170,001 155,17163 469,40990,204 629,8028.02.202140
6 775,00-0,170,001 155,17158 812,30962,904 657,1031.03.202141
6 775,00-0,170,001 155,17154 127,80935,504 684,5030.04.202142
6 775,00-0,170,001 155,17149 415,70907,904 712,1031.05.202143
6 775,00-0,170,001 155,17144 675,90880,204 739,8030.06.202144
6 775,00-0,170,001 155,17139 908,10852,204 767,8031.07.202145
6 775,00-0,170,001 155,17135 112,20824,104 795,9031.08.202146
6 775,00-0,170,001 155,17130 288,10795,904 824,1030.09.202147
6 775,00-0,170,001 155,17125 435,60767,504 852,5031.10.202148
6 775,00-0,170,001 155,17120 554,50738,904 881,1030.11.202149
6 775,00-0,170,001 155,17115 644,60710,104 909,9031.12.202150
6 775,00-0,170,001 155,17110 705,80681,204 938,8031.01.202251
6 775,00-0,170,001 155,17105 737,90652,104 967,9028.02.202252
6 775,00-0,170,001 155,17100 740,80622,904 997,1031.03.202253
6 775,00-0,170,001 155,1795 714,20593,405 026,6030.04.202254
6 775,00-0,170,001 155,1790 658,00563,805 056,2031.05.202255
6 775,00-0,170,001 155,1785 572,00534,005 086,0030.06.202256
6 775,00-0,170,001 155,1780 456,10504,105 115,9031.07.202257
6 775,00-0,170,001 155,1775 310,00473,905 146,1031.08.202258
6 775,00-0,170,001 155,1770 133,60443,605 176,4030.09.202259
6 775,00-0,170,001 155,1764 926,70413,105 206,9031.10.202260
6 775,00-0,170,001 155,1759 689,20382,505 237,5030.11.202261
6 775,00-0,170,001 155,1754 420,80351,605 268,4031.12.202262
6 775,00-0,170,001 155,1749 121,40320,605 299,4031.01.202363
6 775,00-0,170,001 155,1743 790,80289,405 330,6028.02.202364
6 775,00-0,170,001 155,1738 428,80258,005 362,0031.03.202365
6 775,00-0,170,001 155,1733 035,20226,405 393,6030.04.202366
6 775,00-0,170,001 155,1727 609,80194,605 425,4031.05.202367
6 775,00-0,170,001 155,1722 152,40162,605 457,4030.06.202368
6 775,00-0,170,001 155,1716 662,90130,505 489,5031.07.202369
6 775,00-0,170,001 155,1711 141,0098,105 521,9031.08.202370
6 775,00-0,170,001 155,175 586,6065,605 554,4030.09.202371
6 775,00-0,170,001 155,170,0033,405 586,6031.10.202372

487 800,00-12,240,0083 172,240,0075 640,00329 000,00Celkem Kč:
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Vytvořeno systémem TFS ONLINE dne 16.11.2017CZ-UOXSUB-RB-02/16121) Splatnost příslušné splátky celkem je do 2 kalendářních dnů od data splátky, které se k ní vztahuje.
2) Úrok je osvobozeným plněním ve smyslu § 54 odst. 1 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
3) Tento splátkový kalendář není daňovým dokladem. Na cenu za správu vozidla včetně DPH se vystavuje 

samostatný daňový doklad.
4) Všechny částky uvedené v tomto splátkovém kalendáři jsou vyjádřené v korunách českých (Kč).

Datum vystavení splátkového kalendáře: 16.11.2017

Toyota Financial Services Czech s.r.o.Dlužník (podpis)

 Poznámky:

 Převzal(a) dne: ..................................
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CZ-UOVSUB-RB-02/1612 Vytvořeno systémem TFS ONLINE dne 16.11.2017

Pojištění
Toyota Pojištění

Číslo úvěrové smlouvy: 20017/1086

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ VOZIDLA

6703292/0800Číslo účtu
oddíl C, vložka 44764
obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze,Zapsaný
Bavorská 2662/1,155 00 Praha 5-Stodůlky, Czech RepublicAdresa pro doručování
Bavorská 2662/1,155 00 Praha 5-Stodůlky, Czech RepublicAdresa
CZ65413261DIČ
65413261IČO
Toyota Financial Services Czech s.r.o.Název

Pojistník (věřitel)

Vladimír GAŠPAROprávněný zástupce
377371303 / 0300Číslo účtu
L, 19676Oddíl, vložka/č:
spolkový rejstřík, vedený Krajský soud v BrněZapsaný
Královopolská 3052/139, 612 00 Brno - ŽabovřeskyAdresa pro doručování
Královopolská 3052/139, 612 00 Brno - ŽabovřeskyAdresa
CZ65338090DIČ

IČO/rodné číslo (datum narození)
Regionální rozvojová agentura jižní MoravyNázev/Jméno a příjmení

Dlužník

Pojistitel/pojišťovna

BOddíl, vložka/č:
1, vedený Městského soudu v PrazeZapsaný
Ke Štvanici 656/3, 18600 Praha 86Adresa pro doručování
Ke Štvanici 656/3, 18600 Praha 8Adresa
47115971IČO
Allianz pojišťovna, a.s.Název

Pojištěné vozidlo

nové/osobníTyp/druh vozidla:
2017/2017Rok výroby/uvedení do provozu:1598Zdvihový objem válců:

Registrační značka:NMTBE3JE70R219359VIN:
TOYOTA osobní S4 Active LED Trend+Výrobce/typ:

ve splátkáchÚhrada pojistného sjednána:

řídí se VPP pro PR – ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014/ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (dále jen AA 2014)
I. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PR)

sjednánoRoční pojistnépodnikatelské a ostatníDruh použití vozidla
50 milionů Kčb) újmy na zdraví nebo usmrcením
50 milionů Kča) věcné škody a ušlý zisk

Limity pojistného krytí
Toyota Pojištění KOMPLETVarianta sjednaného pojištění

898090550-200171086Číslo zelené karty
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 (oddíl I písm. C ZPP pro úrazové poj. osob ve vozidle – AA 2014)

     Garance MOBILITY s dvojnásobným limitem
     Garance MOBILITY – (oddíl I písm. C ZPP pro úrazové poj. osob ve vozidle – AA 2014)
     1. škoda bez vlivu na bonus
     Přímá likvidace (oddíl II písm. H ZPP HP – AA 2014)
     Náhradní vozidlo po dobu až 5 dnů (oddíl II, písm. C varianta B ZPP HP – AA 2014)
     Střet vozidla se zvířetem (oddíl II písm. G ZPP HP – AA 2014)
     Poškození zaparkovaného vozidla zvířetem (oddíl II písm. F ZPP HP – AA 2014)
     Základní asistenci  (DPP pro HP – AA 2014)
     Poškození nebo zničení vozidla živelní událostí – (oddíl II písm. E ZPP HP – AA 2014)

Společně se sjednává:

 10% (min. 10.000,-Kč) 5% (min. 5.000,-Kč)1% (min. 1.000,-Kč)

Územní působnost
Evropa - bližší specifikace dle VPP HP - AA 2014

Pojištění doplňkové výbavy
Ve sjednaném havarijním pojištění je pojištěna doplňková výbava v rozsahu věcně vymezeném fakturou
za nákup vozidla.

Toyota Pojištění KOMPLET+Varianta sjednaného pojištění

II. Havarijní pojištění (HP)
řídí se VPP a ZPP pro HP – ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014/ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014
(dále jen AA 2014)

     GAP -plnění na novou cenu a bez spoluúčasti
     1. škoda bez vlivu na bonus
     Základní asistence (DPP pro HP – AA 2014)
     Náhradní vozidlo po dobu 15 dní (limit 1.000,-Kč / den) (oddíl II, písm. C varianta C ZPP HP – AA
     Havárie, odcizení, živel, vandalismus a poškození zaparkovaného vozidla zvířetem

Pojištění se sjednává pro případy:

Spoluúčast

Pojistné havarijního pojištění

388 430 KčVýchozí cena vozidla pro výpočet pojistného

Pojistná částka pro variantu havarijního pojištění BASIC je horní hranicí pojistného plnění při jedné pojistné 
události a odpovídá po celou dobu pojištění obvyklé ceně vozidla včetně výbavy, maximálně však výchozí ceně 
vozidla pro výpočet pojistného.
Pojistná částka pro havarijní pojištění PLUS je horní hranicí pojistného plnění a odpovídá:
I.po dobu prvních až šesti let trvání pojištění

a) výchozí ceně vozidla pro výpočet pojistného - pokud obvyklá cena vozidla neklesne pod 50 % výchozí ceny 
vozidla pro výpočet pojistného

b) obvyklé ceně vozidla navýšené o 50 % výchozí ceny vozidla - pokud obvyklá cena klesne pod 50 % výchozí 
ceny vozidla pro výpočet pojistného. 

II.  Po uplynutí období, na které bylo sjednáno pojištění GAP - obvyklé ceně vozidla.

10 862,- KčRoční pojistné% z ceny vozidla pro pojištění2,7963Pojistná sazba

řídí se oddílem II písm. A ZPP pro HP – AA 2014 (při sjednání pouze s PR spoluúčast 10%)

III. Pojištění skel vozidla

 3 000 KčRoční pojistné20 000,- KčLimit plnění
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0,- KčRoční pojistné
  TRIO   MAXI  STANDARD

řídí se DPP pro HP –  AA 2014
VI. Pojištění asistence PLUS

řídí se ZPP pro úrazové pojištění osob ve vozidle – AA 2014
(základní pojistné částky jsou uvedeny v oddíle I písm. A, čl. IV ZPP pro úrazové pojištění osob ve
vozidle – AA 2014)

VII. Úrazové pojištění osob ve vozidle

0,- KčRoční pojistné

IV. Pojištění zavazadel ve vozidle
řídí se oddílem II písm. B ZPP pro HP – AA 2014
Toto pojištění lze sjednat a může trvat pouze společně s havarijním pojištěním

řídí se oddílem II písm. C  varianta A ZPP pro HP – AA 2014
Limit plnění: 1000 Kč/den vč. DPH, u plátců bez DPH po dobu až 10 kalendářních dnů

V. Pojištění pro případ nákladů za nájem náhradního vozidla

0,- KčRoční pojistné0,- KčLimit plnění

15.11.2023Pojištěno do
16.11.2017Pojištěno od

0,- KčRoční pojistné--Počet míst k sezení
  Dvojnásobek   Trojnásobek  Jednonásobek

Další ustanovení
1.    Dlužník  se  zavazuje  hradit  pojistné  za  sjednané  pojištění  ve  splátkách  celkem  dle  úvěrové  smlouvy  č. 
20017/1086 ze dne 16.11.2017 uzavřené mezi věřitelem a dlužníkem (dále jen „úvěrová smlouva“).
2.   Veškeré újmy způsobené provozem vozidla třetím osobám je dlužník povinen hlásit věřiteli.
3.    V případě cesty do zahraničí mimo územní působnost pojištění definovanou v rámci havarijního pojištění,  je 
dlužník povinen tuto skutečnost předem konzultovat s věřitelem.
4.   Toto potvrzení je nedílnou součástí úvěrové smlouvy.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
V  případě,  že  je  dlužník  spotřebitelem,  pak  spory  mezi  dlužníkem  a  pojistitelem/pojišťovnou  nebo  pojistníkem 
(věřitelem)  z  pojistné  smlouvy  neživotního  pojištění  lze  také  řešit  mimosoudní  cestou  prostřednictvím  České 
obchodní  inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Dlužník prohlašuje:  že byl  před uzavřením úvěrové  smlouvy  seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele,  a 
rovněž prohlašuje, že příslušné pojistné podmínky v písemné podobě převzal. Dále dlužník převzal potvrzení  o 
pojištění vozidla,  což potvrzuje podpisem  tohoto dokumentu. Dlužník dále bere na  vědomí, že pojistitel  nesníží 
pojistné plnění z havarijního pojištění o dohodnutou spoluúčast 1%, min.1 000 Kč, v případě škody či újmy do 100 
000  Kč,  a  že  nárok  na  úhradu  nákladů  za  prodloužený  nájem  náhradního  vozidla  na  dobu  maximálně  15 
kalendářních dnů se uplatní pouze v případě, že oprava poškozeného vozidla proběhne u autorizovaného servisu 
značky Toyota.

Toyota Financial Services Czech s.r.o.
(podpis a razítko)

Brno - Ivanovice, dne 16.11.2017

Dlužník
(podpis a razítko)

Číslo OP:
Vladimír GAŠPAROprávněná osoba:
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CZ-UOVSUB-RB-02/1612 Vytvořeno systémem TFS ONLINE dne 16.11.2017

Pojištění
Toyota Pojištění

Číslo úvěrové smlouvy: 20017/1086

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ VOZIDLA

6703292/0800Číslo účtu
oddíl C, vložka 44764
obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze,Zapsaný
Bavorská 2662/1,155 00 Praha 5-Stodůlky, Czech RepublicAdresa pro doručování
Bavorská 2662/1,155 00 Praha 5-Stodůlky, Czech RepublicAdresa
CZ65413261DIČ
65413261IČO
Toyota Financial Services Czech s.r.o.Název

Pojistník (věřitel)

Vladimír GAŠPAROprávněný zástupce
377371303 / 0300Číslo účtu
L, 19676Oddíl, vložka/č:
spolkový rejstřík, vedený Krajský soud v BrněZapsaný
Královopolská 3052/139, 612 00 Brno - ŽabovřeskyAdresa pro doručování
Královopolská 3052/139, 612 00 Brno - ŽabovřeskyAdresa
CZ65338090DIČ

IČO/rodné číslo (datum narození)
Regionální rozvojová agentura jižní MoravyNázev/Jméno a příjmení

Dlužník

Pojistitel/pojišťovna

BOddíl, vložka/č:
1, vedený Městského soudu v PrazeZapsaný
Ke Štvanici 656/3, 18600 Praha 86Adresa pro doručování
Ke Štvanici 656/3, 18600 Praha 8Adresa
47115971IČO
Allianz pojišťovna, a.s.Název

Pojištěné vozidlo

nové/osobníTyp/druh vozidla:
2017/2017Rok výroby/uvedení do provozu:1598Zdvihový objem válců:

Registrační značka:NMTBE3JE70R219359VIN:
TOYOTA osobní S4 Active LED Trend+Výrobce/typ:

ve splátkáchÚhrada pojistného sjednána:

řídí se VPP pro PR – ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014/ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (dále jen AA 2014)
I. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PR)

sjednánoRoční pojistnépodnikatelské a ostatníDruh použití vozidla
50 milionů Kčb) újmy na zdraví nebo usmrcením
50 milionů Kča) věcné škody a ušlý zisk

Limity pojistného krytí
Toyota Pojištění KOMPLETVarianta sjednaného pojištění

898090550-200171086Číslo zelené karty
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 (oddíl I písm. C ZPP pro úrazové poj. osob ve vozidle – AA 2014)

     Garance MOBILITY s dvojnásobným limitem
     Garance MOBILITY – (oddíl I písm. C ZPP pro úrazové poj. osob ve vozidle – AA 2014)
     1. škoda bez vlivu na bonus
     Přímá likvidace (oddíl II písm. H ZPP HP – AA 2014)
     Náhradní vozidlo po dobu až 5 dnů (oddíl II, písm. C varianta B ZPP HP – AA 2014)
     Střet vozidla se zvířetem (oddíl II písm. G ZPP HP – AA 2014)
     Poškození zaparkovaného vozidla zvířetem (oddíl II písm. F ZPP HP – AA 2014)
     Základní asistenci  (DPP pro HP – AA 2014)
     Poškození nebo zničení vozidla živelní událostí – (oddíl II písm. E ZPP HP – AA 2014)

Společně se sjednává:

 10% (min. 10.000,-Kč) 5% (min. 5.000,-Kč)1% (min. 1.000,-Kč)

Územní působnost
Evropa - bližší specifikace dle VPP HP - AA 2014

Pojištění doplňkové výbavy
Ve sjednaném havarijním pojištění je pojištěna doplňková výbava v rozsahu věcně vymezeném fakturou
za nákup vozidla.

Toyota Pojištění KOMPLET+Varianta sjednaného pojištění

II. Havarijní pojištění (HP)
řídí se VPP a ZPP pro HP – ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014/ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014
(dále jen AA 2014)

     GAP -plnění na novou cenu a bez spoluúčasti
     1. škoda bez vlivu na bonus
     Základní asistence (DPP pro HP – AA 2014)
     Náhradní vozidlo po dobu 15 dní (limit 1.000,-Kč / den) (oddíl II, písm. C varianta C ZPP HP – AA
     Havárie, odcizení, živel, vandalismus a poškození zaparkovaného vozidla zvířetem

Pojištění se sjednává pro případy:

Spoluúčast

Pojistné havarijního pojištění

388 430 KčVýchozí cena vozidla pro výpočet pojistného

Pojistná částka pro variantu havarijního pojištění BASIC je horní hranicí pojistného plnění při jedné pojistné 
události a odpovídá po celou dobu pojištění obvyklé ceně vozidla včetně výbavy, maximálně však výchozí ceně 
vozidla pro výpočet pojistného.
Pojistná částka pro havarijní pojištění PLUS je horní hranicí pojistného plnění a odpovídá:
I.po dobu prvních až šesti let trvání pojištění

a) výchozí ceně vozidla pro výpočet pojistného - pokud obvyklá cena vozidla neklesne pod 50 % výchozí ceny 
vozidla pro výpočet pojistného

b) obvyklé ceně vozidla navýšené o 50 % výchozí ceny vozidla - pokud obvyklá cena klesne pod 50 % výchozí 
ceny vozidla pro výpočet pojistného. 

II.  Po uplynutí období, na které bylo sjednáno pojištění GAP - obvyklé ceně vozidla.

10 862,- KčRoční pojistné% z ceny vozidla pro pojištění2,7963Pojistná sazba

řídí se oddílem II písm. A ZPP pro HP – AA 2014 (při sjednání pouze s PR spoluúčast 10%)

III. Pojištění skel vozidla

 3 000 KčRoční pojistné20 000,- KčLimit plnění
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0,- KčRoční pojistné
  TRIO   MAXI  STANDARD

řídí se DPP pro HP –  AA 2014
VI. Pojištění asistence PLUS

řídí se ZPP pro úrazové pojištění osob ve vozidle – AA 2014
(základní pojistné částky jsou uvedeny v oddíle I písm. A, čl. IV ZPP pro úrazové pojištění osob ve
vozidle – AA 2014)

VII. Úrazové pojištění osob ve vozidle

0,- KčRoční pojistné

IV. Pojištění zavazadel ve vozidle
řídí se oddílem II písm. B ZPP pro HP – AA 2014
Toto pojištění lze sjednat a může trvat pouze společně s havarijním pojištěním

řídí se oddílem II písm. C  varianta A ZPP pro HP – AA 2014
Limit plnění: 1000 Kč/den vč. DPH, u plátců bez DPH po dobu až 10 kalendářních dnů

V. Pojištění pro případ nákladů za nájem náhradního vozidla

0,- KčRoční pojistné0,- KčLimit plnění

15.11.2023Pojištěno do
16.11.2017Pojištěno od

0,- KčRoční pojistné--Počet míst k sezení
  Dvojnásobek   Trojnásobek  Jednonásobek

Další ustanovení
1.    Dlužník  se  zavazuje  hradit  pojistné  za  sjednané  pojištění  ve  splátkách  celkem  dle  úvěrové  smlouvy  č. 
20017/1086 ze dne 16.11.2017 uzavřené mezi věřitelem a dlužníkem (dále jen „úvěrová smlouva“).
2.   Veškeré újmy způsobené provozem vozidla třetím osobám je dlužník povinen hlásit věřiteli.
3.    V případě cesty do zahraničí mimo územní působnost pojištění definovanou v rámci havarijního pojištění,  je 
dlužník povinen tuto skutečnost předem konzultovat s věřitelem.
4.   Toto potvrzení je nedílnou součástí úvěrové smlouvy.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
V  případě,  že  je  dlužník  spotřebitelem,  pak  spory  mezi  dlužníkem  a  pojistitelem/pojišťovnou  nebo  pojistníkem 
(věřitelem)  z  pojistné  smlouvy  neživotního  pojištění  lze  také  řešit  mimosoudní  cestou  prostřednictvím  České 
obchodní  inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Dlužník prohlašuje:  že byl  před uzavřením úvěrové  smlouvy  seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele,  a 
rovněž prohlašuje, že příslušné pojistné podmínky v písemné podobě převzal. Dále dlužník převzal potvrzení  o 
pojištění vozidla,  což potvrzuje podpisem  tohoto dokumentu. Dlužník dále bere na  vědomí, že pojistitel  nesníží 
pojistné plnění z havarijního pojištění o dohodnutou spoluúčast 1%, min.1 000 Kč, v případě škody či újmy do 100 
000  Kč,  a  že  nárok  na  úhradu  nákladů  za  prodloužený  nájem  náhradního  vozidla  na  dobu  maximálně  15 
kalendářních dnů se uplatní pouze v případě, že oprava poškozeného vozidla proběhne u autorizovaného servisu 
značky Toyota.

Toyota Financial Services Czech s.r.o.
(podpis a razítko)

Brno - Ivanovice, dne 16.11.2017

Dlužník
(podpis a razítko)

Číslo OP:
Vladimír GAŠPAROprávněná osoba:
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CZ-UGVPOD-RB-01/1401

Verze: UGVPOD-14/01-CZ Podnikatelé

DOPLŇKOVÉ PODMÍNKY 
PRO POSKYTNUTÍ PODNIKATELSKÉHO ÚVĚRU „GENIO“

Úvěrová smlouva č.:

Tyto Doplňkové podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru „Genio“ (dále jen „Doplňkové 
podmínky”) tvoří společně s Všeobecnými podmínkami pro poskytnutí podnikatelského úvěru (dále jen 
„Všeobecné podmínky“) nedílnou součást úvěrové smlouvy (dále jen „úvěrová smlouva“) uzavřené 
mezi věřitelem, společností Toyota Financial Services Czech s.r.o., se sídlem Bavorská 2662/1, Praha 5, 
Stodůlky, PSČ 155 00, IČO: 65413261, (dále jen „věřitel“) na straně jedné a dlužníkem uvedeným 
v úvěrové smlouvě (dále jen „dlužník“) na straně druhé. 

1. Účel  
Účelem těchto Doplňkových podmínek je upravit 
zvláštní případ předčasného ukončení úvěrové smlouvy 
před uplynutím maximální doby k vrácení úvěru, a to na 
základě písemné žádosti dlužníka. Pro jiný případ 
předčasného ukončení úvěrové smlouvy se tyto 
Doplňkové podmínky nepoužijí.

2. Řádné ukončení úvěrové smlouvy před uplynutím 
maximální doby k vrácení úvěru

2.1 Maximální doba k vrácení úvěru. Maximální doba 
k vrácení úvěru je specifikována v úvěrové smlouvě (viz 
„délka úvěru“ dle úvěrové smlouvy). Před uplynutím 
maximální doby k vrácení úvěru může být úvěrová 
smlouva ukončena dle čl. 2.2 těchto Doplňkových 
podmínek.

2.2 Před uplynutím maximální doby k vrácení úvěru může 
být úvěrová smlouva ukončena vždy k poslednímu dni 
každého dvanáctého měsíce trvání úvěrového vztahu 
(dále také jen „výročí úvěrové smlouvy“), a to na 
základě písemné žádosti dlužníka. Postup ukončení 
úvěrové smlouvy bude následující: 
a) Dlužník písemně požádá věřitele o předčasné 

ukončení úvěrové smlouvy před uplynutím 
maximální doby tak, aby tato písemnost byla věřiteli 
doručena nejpozději 30 dní před koncem 12. měsíce 
trvání úvěrového vztahu nebo jeho násobku; 

b) Poté, co věřitel obdrží od dlužníka písemnou žádost 
podle čl. 2.2 písm. a) těchto Doplňkových podmínek, 
zašle věřitel dlužníkovi nejpozději 15 dnů před 
příslušným výročím úvěrové smlouvy, ke kterému se 
obdržená písemná žádost dlužníka vztahuje, 
vyčíslení předčasného splacení úvěru (dále také jen 
„Vyčíslení“), které bude obsahovat informace o 
podmínkách ukončení úvěrové smlouvy, zejména 
finančních. V případě, že dlužník splní řádně a včas 
podmínky ukončení úvěrové smlouvy specifikované 
věřitelem v jeho Vyčíslení, dojde dnem uvedeným ve 
Vyčíslení k ukončení úvěrové smlouvy. V případě, že 
dlužník nesplní řádně nebo včas některou 
z podmínek ukončení úvěrové smlouvy 
specifikovaných věřitelem ve Vyčíslení, k ukončení 
úvěrové smlouvy nedojde a dlužník je nadále 
povinen plnit své povinnosti stanovené úvěrovou 
smlouvou a Všeobecnými podmínkami, zejména 
platit řádně a včas splátky celkem dle splátkového 
kalendáře; tím není dotčena možnost ukončení 
úvěrové smlouvy na základě žádosti dlužníka 
v dalších možných termínech (vždy po uplynutí 
dalších dvanácti měsíců). Za předčasné ukončení 
úvěrové smlouvy je věřitel oprávněn dlužníkovi 
účtovat poplatek za předčasné splacení úvěru až do 
výše 6% ze zůstatku jistiny úvěru ke dni příslušného 
výročí úvěrové smlouvy, minimálně však 3.000,- Kč, 
nedohodl-li se věřitel a dlužník v úvěrové smlouvě 
jinak. Poplatek za předčasné splacení úvěru je 
paušální náhradou administrativních nákladů 

spojených s předčasným ukončením úvěrové 
smlouvy. 

2.3 V případě, že dlužník nebude v okamžiku, kdy věřitel 
bude zasílat dlužníkovi Vyčíslení, v prodlení s plněním 
žádného svého peněžitého dluhu z úvěrové smlouvy či 
jiné smlouvy uzavřené v souvislosti s úvěrovou 
smlouvou a uvedenou ve Všeobecných podmínkách 
včetně případných, do tohoto okamžiku splatných, 
smluvních pokut či náhrady škody, ani nedojde 
v průběhu trvání úvěrového vztahu ke změně výše 
splátek celkem úvěru dle čl. 7.1.1 nebo 7.2 
Všeobecných podmínek, pak bude výše částky 
připadající na zůstatek jistiny úvěru, kterou bude dlužník 
povinen věřiteli doplatit, aby mohla být úvěrová smlouva 
ukončena, odpovídat částce uvedené v úvěrové 
smlouvě pro příslušné období (vymezené počtem řádně 
a včas zaplacených příslušných splátek celkem); to 
samé bude platit i ohledně poplatku za předčasné 
splacení úvěru uvedeného v úvěrové smlouvě.  

2.4 Do 15 dnů po řádném a včasném zaplacení veškerých 
peněžitých pohledávek věřitele za dlužníkem podle 
Vyčíslení je věřitel povinen dlužníkovi předat technický 
průkaz vozidla a potvrzení o řádném splnění všech 
povinností dlužníka z úvěrové smlouvy a o 
automatickém přechodu vlastnického práva k vozidlu na 
dlužníka.

2.5 V případě, že bylo věřitelem sjednáno pojištění vozidla 
podle čl. 5 a čl. 8.3.3 Všeobecných podmínek, bere 
dlužník podpisem těchto Doplňkových podmínek na 
vědomí, že s ukončením úvěrové smlouvy před 
uplynutím maximální doby k vrácení úvěru dochází také 
k ukončení pojištění vozidla sjednaného věřitelem. 
S ukončením úvěrové smlouvy dochází také k ukončení 
pojištění schopnosti splácet, pokud bylo sjednáno, což 
opět bere dlužník podpisem těchto Doplňkových 
podmínek na vědomí. V neposlední řadě s ukončením 
úvěrové smlouvy dochází také k ukončení jiného 
pojištění, pokud bylo sjednáno, což opět bere dlužník 
podpisem těchto Doplňkových podmínek na vědomí.

3. Závěrečné ustanovení
Dlužník podpisem úvěrové smlouvy a těchto 
Doplňkových podmínek potvrzuje, že se podrobně 
seznámil s těmito Doplňkovými podmínkami, které jsou 
nedílnou součástí úvěrové smlouvy, je mu srozumitelný 
jejich obsah a smysl, souhlasí s nimi a výslovně je 
přijímá.

V............................……………... dne........................

…………………………………………….
          Podpis  a razítko dlužníka

20017/1086
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DOPLŇKOVÉ PODMÍNKY 
PRO POSKYTNUTÍ PODNIKATELSKÉHO ÚVĚRU „GENIO“

Úvěrová smlouva č.:

Tyto Doplňkové podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru „Genio“ (dále jen „Doplňkové 
podmínky”) tvoří společně s Všeobecnými podmínkami pro poskytnutí podnikatelského úvěru (dále jen 
„Všeobecné podmínky“) nedílnou součást úvěrové smlouvy (dále jen „úvěrová smlouva“) uzavřené 
mezi věřitelem, společností Toyota Financial Services Czech s.r.o., se sídlem Bavorská 2662/1, Praha 5, 
Stodůlky, PSČ 155 00, IČO: 65413261, (dále jen „věřitel“) na straně jedné a dlužníkem uvedeným 
v úvěrové smlouvě (dále jen „dlužník“) na straně druhé. 

1. Účel  
Účelem těchto Doplňkových podmínek je upravit 
zvláštní případ předčasného ukončení úvěrové smlouvy 
před uplynutím maximální doby k vrácení úvěru, a to na 
základě písemné žádosti dlužníka. Pro jiný případ 
předčasného ukončení úvěrové smlouvy se tyto 
Doplňkové podmínky nepoužijí.

2. Řádné ukončení úvěrové smlouvy před uplynutím 
maximální doby k vrácení úvěru

2.1 Maximální doba k vrácení úvěru. Maximální doba 
k vrácení úvěru je specifikována v úvěrové smlouvě (viz 
„délka úvěru“ dle úvěrové smlouvy). Před uplynutím 
maximální doby k vrácení úvěru může být úvěrová 
smlouva ukončena dle čl. 2.2 těchto Doplňkových 
podmínek.

2.2 Před uplynutím maximální doby k vrácení úvěru může 
být úvěrová smlouva ukončena vždy k poslednímu dni 
každého dvanáctého měsíce trvání úvěrového vztahu 
(dále také jen „výročí úvěrové smlouvy“), a to na 
základě písemné žádosti dlužníka. Postup ukončení 
úvěrové smlouvy bude následující: 
a) Dlužník písemně požádá věřitele o předčasné 

ukončení úvěrové smlouvy před uplynutím 
maximální doby tak, aby tato písemnost byla věřiteli 
doručena nejpozději 30 dní před koncem 12. měsíce 
trvání úvěrového vztahu nebo jeho násobku; 

b) Poté, co věřitel obdrží od dlužníka písemnou žádost 
podle čl. 2.2 písm. a) těchto Doplňkových podmínek, 
zašle věřitel dlužníkovi nejpozději 15 dnů před 
příslušným výročím úvěrové smlouvy, ke kterému se 
obdržená písemná žádost dlužníka vztahuje, 
vyčíslení předčasného splacení úvěru (dále také jen 
„Vyčíslení“), které bude obsahovat informace o 
podmínkách ukončení úvěrové smlouvy, zejména 
finančních. V případě, že dlužník splní řádně a včas 
podmínky ukončení úvěrové smlouvy specifikované 
věřitelem v jeho Vyčíslení, dojde dnem uvedeným ve 
Vyčíslení k ukončení úvěrové smlouvy. V případě, že 
dlužník nesplní řádně nebo včas některou 
z podmínek ukončení úvěrové smlouvy 
specifikovaných věřitelem ve Vyčíslení, k ukončení 
úvěrové smlouvy nedojde a dlužník je nadále 
povinen plnit své povinnosti stanovené úvěrovou 
smlouvou a Všeobecnými podmínkami, zejména 
platit řádně a včas splátky celkem dle splátkového 
kalendáře; tím není dotčena možnost ukončení 
úvěrové smlouvy na základě žádosti dlužníka 
v dalších možných termínech (vždy po uplynutí 
dalších dvanácti měsíců). Za předčasné ukončení 
úvěrové smlouvy je věřitel oprávněn dlužníkovi 
účtovat poplatek za předčasné splacení úvěru až do 
výše 6% ze zůstatku jistiny úvěru ke dni příslušného 
výročí úvěrové smlouvy, minimálně však 3.000,- Kč, 
nedohodl-li se věřitel a dlužník v úvěrové smlouvě 
jinak. Poplatek za předčasné splacení úvěru je 
paušální náhradou administrativních nákladů 

spojených s předčasným ukončením úvěrové 
smlouvy. 

2.3 V případě, že dlužník nebude v okamžiku, kdy věřitel 
bude zasílat dlužníkovi Vyčíslení, v prodlení s plněním 
žádného svého peněžitého dluhu z úvěrové smlouvy či 
jiné smlouvy uzavřené v souvislosti s úvěrovou 
smlouvou a uvedenou ve Všeobecných podmínkách 
včetně případných, do tohoto okamžiku splatných, 
smluvních pokut či náhrady škody, ani nedojde 
v průběhu trvání úvěrového vztahu ke změně výše 
splátek celkem úvěru dle čl. 7.1.1 nebo 7.2 
Všeobecných podmínek, pak bude výše částky 
připadající na zůstatek jistiny úvěru, kterou bude dlužník 
povinen věřiteli doplatit, aby mohla být úvěrová smlouva 
ukončena, odpovídat částce uvedené v úvěrové 
smlouvě pro příslušné období (vymezené počtem řádně 
a včas zaplacených příslušných splátek celkem); to 
samé bude platit i ohledně poplatku za předčasné 
splacení úvěru uvedeného v úvěrové smlouvě.  

2.4 Do 15 dnů po řádném a včasném zaplacení veškerých 
peněžitých pohledávek věřitele za dlužníkem podle 
Vyčíslení je věřitel povinen dlužníkovi předat technický 
průkaz vozidla a potvrzení o řádném splnění všech 
povinností dlužníka z úvěrové smlouvy a o 
automatickém přechodu vlastnického práva k vozidlu na 
dlužníka.

2.5 V případě, že bylo věřitelem sjednáno pojištění vozidla 
podle čl. 5 a čl. 8.3.3 Všeobecných podmínek, bere 
dlužník podpisem těchto Doplňkových podmínek na 
vědomí, že s ukončením úvěrové smlouvy před 
uplynutím maximální doby k vrácení úvěru dochází také 
k ukončení pojištění vozidla sjednaného věřitelem. 
S ukončením úvěrové smlouvy dochází také k ukončení 
pojištění schopnosti splácet, pokud bylo sjednáno, což 
opět bere dlužník podpisem těchto Doplňkových 
podmínek na vědomí. V neposlední řadě s ukončením 
úvěrové smlouvy dochází také k ukončení jiného 
pojištění, pokud bylo sjednáno, což opět bere dlužník 
podpisem těchto Doplňkových podmínek na vědomí.

3. Závěrečné ustanovení
Dlužník podpisem úvěrové smlouvy a těchto 
Doplňkových podmínek potvrzuje, že se podrobně 
seznámil s těmito Doplňkovými podmínkami, které jsou 
nedílnou součástí úvěrové smlouvy, je mu srozumitelný 
jejich obsah a smysl, souhlasí s nimi a výslovně je 
přijímá.

V............................……………... dne........................

…………………………………………….
          Podpis  a razítko dlužníka
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