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ÚVĚROVÉ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VSMONEY S.R.O. 
platné od 1. 1. 2014  

 

Úvodní ustanovení 

1.   Tyto „Úvěrové podmínky společnosti VSMoney s.r.o.“ 

(dále jen „ÚP“) upravují ve smyslu ustanovení § 2395 – 

§ 2399 zákona č. 89/2013 Sb., Občanský zákoník 

v platném znění (dále jen „OZ“) vzájemná práva 

a povinnosti společnosti VSMoney s.r.o. se sídlem 

Růžová 1522/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v 

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 

Praze, oddíl C, vložka 210914, jako úvěrujícím na straně 

jedné (dále jen „věřitel“) a úvěrovaným na straně druhé 

(dále jen „klient“), plynoucí ze smlouvy o úvěru (dále 

také jako „SÚ“). Pokud je klientem fyzická osoba, která 

při uzavírání SÚ nejedná v rámci své podnikatelské 

činnosti (spotřebitel), použijí se na úpravu vztahů 

založených SÚ též příslušná ustanovení OZ o 

spotřebitelských smlouvách a zákona č. 145/2010 Sb., o 

spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 

v platném znění (dále jen „zákon o spotřebitelském 

úvěru“).  

2. Tyto ÚP tvoří nedílnou součást SÚ uzavřené mezi 

věřitelem a klientem. Odchylná ujednání věřitele a klienta 

obsažená v SÚ mají přednost před ustanoveními ÚP, která 

jsou s nimi v rozporu.  

3. Uzavírá-li SÚ na straně klienta více osob, jsou všechny 

tyto osoby solidárně zavázány za veškeré závazky 

vyplývající ze SÚ a těchto ÚP vůči věřiteli a věřitel může 

požadovat plnění po kterékoli z nich. Ustanovení 

dotýkající se klienta se v takovém případě vztahují na 

všechny tyto osoby uzavírající s věřitelem SÚ. 

4. Předmětem podnikání věřitele je zejména poskytování 

úvěrů podnikatelským a nepodnikatelským subjektům. 

Článek I 

Uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru                       

1. Smlouvy o úvěru jsou mezi smluvními stranami uzavírány 

za podmínek uvedených v těchto ÚP a v SÚ.  

2. Klient na základě žádosti obdrží osobně v sídle věřitele 

nebo elektronickou poštou předsmluvní informace 

obsažené ve formuláři pro standardní informace o úvěru 

(dále jen „Předsmluvní informace“), a to v dostatečném 

časovém předstihu před uzavřením SÚ a formulář 

čestného prohlášení o příjmech. Na žádost klienta 

poskytne věřitel kopii návrhu SÚ a ÚP.   

3. Předsmluvní informace včetně důsledků prodlení a 

základních informací o jednotlivých nabízených 

produktech a jejich dopadech na klienta budou klientovi 

náležitě vysvětleny v souladu s ustanovením § 5 zákona o 

spotřebitelském úvěru, aby byl schopen posoudit, zda 

navrhovaná SÚ odpovídá jeho potřebám a finanční 

situaci.  

4. Dojde-li klient k závěru, že navrhovaná SÚ dle podmínek 

uvedených v Předsmluvních informacích odpovídá jeho 

potřebám a finanční situaci, zašle prostřednictvím 

poskytovatele poštovních služeb nebo osobně předloží 

věřiteli podepsané Předsmluvní informace a vyplněné a 

podepsané čestné prohlášení o příjmech. Věřitel posoudí 

úvěruschopnost klienta dle odst. 6 tohoto článku a, dojde-li 

k závěru o dostatečné schopnosti klienta úvěr splácet, 

připraví návrh SÚ spolu s ostatními dokumenty dle těchto 

ÚP a SÚ. Na osobním jednání klient předloží (nebo jinak 

hodnověrně doloží) věřiteli originály nebo kopie nejméně 

dvou dokladů totožnosti k ověření osobních údajů 

a případné identifikaci dle zákona č. 253/2008 Sb., 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu, v platném znění. 

V případě akceptace návrhu SÚ ze strany klienta, dojde 

okamžikem akceptace návrhu SÚ k uzavření SÚ. 

5. Uzavírá-li klient SÚ prostřednictvím prostředků 

komunikace na dálku, obdrží Předsmluvní informace a 

formulář čestného prohlášení o příjmech elektronickou 

poštou. Dojde-li klient k závěru, že navrhovaná SÚ dle 

podmínek uvedených v Předsmluvních informacích 

odpovídá jeho potřebám a finanční situaci, zašle 

doporučenou poštou do sídla věřitele podepsané 

Předsmluvní informace, vyplněné a podepsané čestné 

prohlášení o příjmech, kopii nejméně dvou dokladů 

totožnosti k ověření osobních údajů a případné identifikaci 

dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu, v platném znění a kopii dokladu prokazující 

existenci účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové 

instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na 

území členského státu Evropské unie nebo Evropského 

hospodářského prostoru, popř. sken těchto dokumentů 

elektronickou poštou. Věřitel posoudí úvěruschopnost 

klienta dle odst. 6 tohoto článku a, dojde-li k závěru o 

dostatečné schopnosti klienta úvěr splácet, připraví návrh 

SÚ a zajišťovacího prostředku spolu s ostatními 

dokumenty dle těchto ÚP a SÚ, které zašle klientovi 

elektronickou poštou. Klient všechny dokumenty vyplní, 

podepíše a doporučenou poštou odešle ve dvojím 

vyhotovení do sídla věřitele. Podpis na SÚ musí být úředně 

ověřen. Po podpisu dokumentů ze strany věřitele, obdrží 

klient jedno vyhotovení podepsaných dokumentů. První 

splátka úvěru z takto uzavřené SÚ musí být uskutečněna 

prostřednictvím účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové 

instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na 

území členského státu Evropské unie nebo Evropského 

hospodářského prostoru. 

6. Věřitel není povinen SÚ s klientem uzavřít, zejména 

neuvede-li klient v čestném prohlášení o příjmech úplné, 

přesné a pravdivé informace, neumožní ověření informací 

uvedených v čestném prohlášení o příjmech, v návrhu SÚ, 

popř. zajišťovacím prostředku, věřitel dojde k závěru 

o nedostatečné schopnosti klienta úvěr splácet, a to na 

základě klientem uvedených informací i jiným způsobem 

získaných skutečností. 
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Článek II 

Smlouva o spotřebitelském úvěru 

1. Předmětem SÚ je poskytnutí účelového úvěru s pevně 

stanovenou úrokovou sazbou na dobu určitou dle 

podmínek SÚ.  

2. Věřitel se SÚ zavazuje poskytnout ve prospěch klienta na 

základě jeho požádání peněžní prostředky do částky dle 

SÚ a klient se SÚ zavazuje poskytnuté peněžní prostředky 

vrátit spolu s úrokem z poskytnutých peněžních 

prostředků, poplatkem za poskytnutí úvěru, poplatkem za 

správu úvěru (dále dohromady také jako „Náklady na 

úvěr“) a pro případ porušení podmínek SÚ a ÚP 

spočívajícího zejména v neplacení splátek úvěru také 

spolu s úrokem z prodlení, smluvní pokutou, poplatkem 

za odeslání upomínek, poplatkem za zahájení postupu 

vedoucího k nucenému vymožení dlužné částky úvěru a 

náklady rozhodčího a popř. exekučního řízení (dále 

dohromady také jako „Poplatky při porušení SÚ“), 

případně i poplatkem za změnu smluvních podmínek, 

poplatkem při povolení odkladu splátky nebo splátek 

úvěru (dále dohromady jako „Poplatky za změny“) . 

3. Věřitel poskytne klientovi peněžní prostředky dle SÚ 

prostřednictvím bankovního převodu na účet klienta nebo 

v hotovosti dle podmínek těchto ÚP a SÚ ve výši dle SÚ.  

Článek III 

Splácení úvěru 

1. Klient je povinen splácet úvěr řádně a včas včetně 

veškerých Nákladů na úvěr a nákladů dle těchto ÚP a SÚ, 

popř. Poplatků při porušení SÚ a Poplatků za změny, a to 

formou měsíčních splátek, není-li v těchto ÚP nebo SÚ 

stanoveno jinak.  

2. Měsíční splátky úvěru zahrnující příslušnou splatnou část 

úvěru spolu s Náklady na úvěr a případně dalšími 

platbami věřiteli jsou poukazovány klientem na bankovní 

účet věřitele uvedený v SÚ pod variabilním symbolem 

stanoveným v SÚ, a to buď formou bankovního převodu, 

nebo inkasa dle podmínek uvedených v SÚ. Neuvede-li 

klient při placení odpovídající variabilní symbol, nemusí 

být taková platba považována za řádně uhrazenou. Věřitel 

je oprávněn účtovat klientovi náklady spojené 

s přeřazením platby pod nesprávným variabilním či 

specifickým symbolem. Klient je dále oprávněn hradit 

příslušné měsíční splátky úvěru v hotovosti v sídle 

věřitele dle podmínek uvedených v SÚ. 

3. Měsíční splátky úvěru jsou použity k úhradě měsíční části 

úroku z poskytnutých peněžních prostředků, ostatních 

splatných měsíčních Nákladů na úvěr a příslušné splatné 

části úvěru. V případě částečné platby se úhrada započítá 

nejprve na příslušný úrok z poskytnutých peněžních 

prostředků, poté na ostatní příslušné splatné Náklady na 

úvěr a ve zbytku na jistinu, tzn. příslušnou splatnou část 

úvěru. 

4. Klient má právo kdykoliv po dobu trvání SÚ na dobu 

určitou obdržet bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky 

umoření. Tabulka umoření bude obsahovat rozpis plateb 

ke dni zpracování žádosti. Žádost o tabulku umoření musí 

klient zaslat písemně na adresu sídla věřitele uvedenou v 

SÚ. 

5. Při podpisu SÚ obdrží klient splátkový kalendář 

s podrobným rozpisem úhrad jednotlivých splátek úvěru a 

jejich splatností. 

Článek IV 

Náklady na úvěr 

1. Uzavřením SÚ vzniká klientovi povinnost vedle splátek 

úvěru hradit Náklady na úvěr, popř. Poplatky za porušení 

SÚ či Poplatky za změny a další související poplatky dle 

těchto ÚP a SÚ. 

2. Roční procentní sazba nákladů úvěr (dále jen „RPSN“) je 

vypočtena v SÚ v souladu a příslušnými právními 

předpisy, je platná pro měsíční interval splácení. Ke 

změně RPSN může dojít v důsledku změny Nákladů na 

úvěr. O takových změnách je věřitel povinen klienta 

informovat. Součástí RPSN jsou Náklady na úvěr, 

součástí uvedené RPSN nejsou poplatky, jež mohou 

vznikat v důsledku porušení podmínek SÚ a/nebo ÚP, tj. 

Poplatky při porušení SÚ a součástí uvedené RPSN 

nejsou rovněž případné Poplatky za změny. 

3. Náklady na úvěr představují za podmínky řádného a 

včasného placení dle podmínek sjednaných v SÚ a těchto 

ÚP poplatek za poskytnutí úvěru, úrok z poskytnutých 

peněžních prostředků a poplatek za správu úvěru. Úrok 

z poskytnutých peněžních prostředků je klient povinen 

hradit až do doby vrácení poskytnutých peněžních 

prostředků bez ohledu na trvání SÚ. 

4. Veškeré poplatky, úroky a jiné platby jsou splatné ve 

výši určené sazebníkem poplatků věřitele (dále také jako 

„sazebník“), těmito ÚP nebo SÚ. Klient podpisem SÚ 

potvrzuje, že se před uzavřením SÚ seznámil s aktuálním 

sazebníkem věřitele. Sazebník poplatků tvoří nedílnou 

přílohu SÚ. 

5. Výpůjční roční úroková sazba, dle níž je vypočtena výše 

úroku z poskytnutých peněžních prostředků, představuje 

pevnou úrokovou sazbu platnou po celou dobu trvání SÚ. 

Pro výši výpůjční úrokové sazby není použita žádná 

referenční úroková sazba ani žádný index.  

6. Náklady na úvěr jsou splatné ke dni stanovenému v SÚ 

nebo ÚP. Poplatek za poskytnutí úvěru je splatný dle 

volby klienta ke dni splatnosti první splátky úvěru nebo 

spolu s jednotlivými měsíčními splátkami úvěru v částce 

odpovídající poměru částky poplatku a počtu splátek 

úvěru, anebo v den zaslání či předání peněžních 

prostředků tak, že bude předem odečten z částky 

poskytnutých peněžních prostředků. Poplatek za 

schválení odkladu splatnosti jedné nebo více splátek 

úvěru je splatný ke dni odložené splatnosti splátky, 

poplatek za změnu smluvních podmínek ke dni schválení 

změny smluvních podmínek. V ostatních případech jsou 

poplatky splatné spolu s měsíční splátkou úvěru, 

nestanoví-li SÚ nebo tyto ÚP jinak.  

7. Věřitel je na základě žádosti klienta oprávněn odložit 

splatnost jedné nebo více splatných i nesplatných splátek 

úvěru, a to za poplatek uvedený v platném sazebníku 

poplatků a za podmínek věřitelem stanovených. Klientem 

požadovaná změna jakýchkoliv smluvních podmínek 

uvedených v těchto ÚP nebo SÚ, popř. zajišťovacím 

prostředku, podléhá schválení věřitele a zpoplatnění dle 

jeho platného sazebníku. 
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Článek V 

Důsledky porušení smluvních podmínek 

1. Splatnost smluvní pokuty nastává ke dni porušení 

povinnosti, kterou smluvní pokuta zajišťuje.  

2. Klient odpovídá za škodu způsobenou věřiteli porušením 

jakékoli povinnosti vyplývající pro něj z SÚ nebo těchto 

ÚP. Klient se zavazuje vyvinout maximální úsilí 

k předcházení škodám a k minimalizaci již vzniklých 

škod. Zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty či 

úroku z prodlení není dotčeno právo věřitele na náhradu 

škody v plném jejím rozsahu. 

3. Ocitne-li se klient v prodlení se splácením jakékoli 

splátky či části splátky Poskytnutého úvěru 

a/nebo Nákladů na úvěr a/nebo Poplatků za změny a/nebo 

Smluvní pokuty, stává se po 5ti dnech takového prodlení 

splatnou celá částka Poskytnutého úvěru spolu 

s poplatkem za poskytnutí úvěru, poplatkem za správu 

úvěru, Úrokem z Poskytnutého úvěru a případnými 

Poplatky za změny.  Klient je dále povinen uhradit věřiteli 

smluvní pokutu za prodlení delší než 5 dní se splácením 

příslušné splátky úvěru a/nebo Nákladů na úvěr a/nebo 

Poplatku za změny ve výši stanovené v SÚ.   

Článek VI 

Ukončení smluvního vztahu 

1. K ukončení smluvního vztahu dochází dnem splacení 

celého poskytnutého úvěru, resp. dnem úhrady poslední 

splátky spolu s Náklady na úvěr a dalšími příslušnými 

poplatky a úroky.  

2. Klient je oprávněn písemně odstoupit od SÚ bez udání 

důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření SÚ. Lhůta pro 

odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení 

odesláno věřiteli nejpozději v poslední den lhůty v listinné 

podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. K účinnosti 

odstoupení dochází dnem doručení věřiteli. Odstoupením 

od SÚ zanikají všechna práva a povinnosti stran ze SÚ. 

Došlo-li k odstoupení, je klient povinen vrátit věřiteli bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne 

odeslání odstoupení, jistinu a úrok ve výši, na kterou by 

věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od SÚ 

nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl úvěr čerpán, do 

dne, kdy je jistina splacena. Žádná další plnění kromě 

náhrady nevratných poplatků zaplacených věřitelem 

orgánům veřejné správy nebo osobám pověřeným 

výkonem veřejné správy není klient povinen platit. 

3. Věřitel je oprávněn odstoupit od SÚ, jestliže klient poruší 

SÚ nebo tyto ÚP tím, že se dostane do prodlení s úhradou 

víc než jedné splátky úvěru nebo jestliže klient uvede před 

uzavřením nebo při uzavírání SÚ nebo v jiných 

dokumentech se SÚ souvisejících nepravdivé nebo 

zavádějící informace. V případě, že klient poruší 

jakoukoliv povinnost či prohlášení vyplývající pro něj z čl. 

VII odst. 9., čl. X odst. 1., čl. XII odst. 1. nebo čl. XII odst. 

4., 1. věta těchto ÚP, je povinen uhradit věřiteli smluvní 

pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové jednotlivé 

porušení, čímž není dotčeno právo na náhradu škody 

v plném jejím rozsahu. Věřitel je dále oprávněn odstoupit 

od SÚ, jestliže klient odmítne udělit souhlas se 

zpracováním osobních údajů nebo tento souhlas odvolá. 

Okamžikem doručení odstoupení klientovi v souladu 

s článkem XI. těchto ÚP SÚ zaniká a současně nastává 

splatnost celého poskytnutého úvěru spolu s Náklady na 

úvěr a příslušnými poplatky, popř. smluvní pokutou.     

4. Odstoupení od SÚ ze strany věřitele se nedotýká nároku 

věřitele na smluvní pokutu, náhradu škody, Nákladů na 

úvěr, Poplatků při porušení SÚ, Poplatků za změny,  

ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů a 

ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran 

nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení SÚ. 

5. Klient je oprávněn čerpaný úvěr zcela nebo zčásti 

předčasně splatit kdykoliv po dobu trvání úvěru. 

V takovém případě má klient právo na poměrné snížení 

celkových nákladů na úvěr. Věřitel má právo na náhradu 

nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu 

vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. 

Náklady, které je klient v takovém případě povinen uhradit 

věřiteli, činí 1 % z předčasně splacené části celkové výše 

úvěru, přesáhne-li doba mezi předčasným splacením a 

sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok. 

Nebude-li tato doba delší než jeden rok, činí výše náhrady 

nákladů věřiteli 0,5 % z předčasně splacené části celkové 

výše úvěru. Pokud by výše shora uvedené náhrady nákladů 

měla přesáhnout částku úroku, kterou by klient zaplatil za 

dobu od předčasného splacení do skončení 

spotřebitelského úvěru, dochází ke snížení náhrady 

nákladů na částku ve výši úroku, kterou by klient zaplatil 

za dobu od předčasného splacení do skončení úvěru. 

Dojde-li ze strany klienta k částečnému předčasnému 

splacení úvěru, zkracuje se pouze celková doba trvání 

úvěru, tzn., že nedochází k předčasnému splacení 

následující splátky a klient je povinen hradit následující 

měsíční splátky úvěru podle SÚ. Náhradu nákladů věřitele 

v příslušné výši je klient povinen uhradit spolu 

s následující splátkou úvěru, nejpozději pak do 5 dnů od 

doručení vyčíslení náhrady nákladů od věřitele.  

 

Článek VII                                                                                                                                                                                             

Zpracování osobních údajů 

1.  Klient tímto uděluje věřiteli ve smyslu zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZOÚ“) souhlas se zpracováním jeho osobních údajů 

včetně rodného čísla, které věřiteli sdělil nebo sdělí nebo 

které věřitel získá od třetích osob v souvislosti s návrhem 

na uzavření SÚ, poskytnutím úvěru dle SÚ, případně se 

zajištěním úvěru a ostatními právními úkony souvisejícími 

se SÚ. Souhlas klienta se vztahuje i na ověření takto 

získaných osobních údajů.      

2. Osobní údaje klienta jsou zpracovávány v rozsahu 

informací poskytnutých klientem v SÚ, čestném 

prohlášení o příjmech klienta, v dokumentech 

souvisejících s poskytnutím úvěru, informací sdělených 

klientem v průběhu trvaní smluvního vztahu a informací 

získaných v databázích osob zabývajících se 

zpracováváním údajů o bonitě, úvěruschopnosti, platební 

morálce nebo exekucích (např. Centrální evidence 

exekucí, SOLUS, Nebankovní registr klientských 

informací provozovaný LLCB apod.). 
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3. Věřitel jako správce je na základě uděleného souhlasu 

klienta oprávněn zpracovávat osobní údaje klienta 

automatizovaně, manuálně i jiným způsobem za účelem 

poskytování úvěrů, jejich splácení a plnění SÚ, nabízení 

úvěrů, odborného posouzení schopnosti klienta splácet 

úvěr, marketingových nabídek klientovi, evidence 

splácení úvěrů a dalších úkonů klienta v souvislosti s ním, 

vymáhání dlužných splátek úvěrů a ostatních plateb dle 

SÚ a ÚP a všech úkonů souvisejících s těmito činnostmi.        

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytován na 

dobu 10-ti let od okamžiku skončení smluvního vztahu 

mezi věřitelem a klientem, minimálně však na dobu 

nezbytně nutnou pro ochranu práv věřitele.  

5. Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů se 

vztahuje také na sdílení a předávání těchto údajů třetím 

osobám spolupracujícím s věřitelem na realizaci a 

evidenci úvěrů a jejich vymáhání (např. advokáti, auditoři, 

účetní) a osobám, kterým věřitel postupuje pohledávku 

podle čl. XII odst. 4 těchto ÚP. 

6. Klient tímto současně uděluje věřiteli souhlas 

s pořizováním fotokopií jeho dokladů totožnosti a 

fotokopií výplatních pásek včetně ověření jejich pravosti 

po dobu trvání smluvního vztahu a zpracováváním údajů 

z těchto dokladů v rozsahu uvedeném v těchto ÚP.  

7. Odvoláním souhlasu klienta se zpracováváním jeho 

osobních údajů dochází ke vzniku práva věřitele na 

odstoupení od SÚ dle čl. VI odst. 3 těchto ÚP.  

8. Klient si je vědom skutečnosti, že udělení souhlasu se 

zpracováváním jeho osobních údajů je dobrovolné a že 

svůj souhlas může kdykoli odvolat. Klient byl v souladu 

s ustanovením § 11 a 12 ZOÚ poučen o jeho právu na 

přístup k jeho osobním údajům (tj. právo na informaci 

o zpracování svých osobních údajů) a právu na opravu 

osobních údajů.  Jestliže klient zjistí nebo se domnívá, že 

věřitel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu 

s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo 

v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje 

nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může 

požádat věřitele o vysvětlení nebo požadovat, aby věřitel 

odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat 

o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci 

osobních údajů. Tento postup nebrání klientovi obrátit se 

se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních 

údajů. 

9. Klient prohlašuje, že veškeré údaje poskytnuté věřiteli 

jsou úplné, přesné a pravdivé (zejména, nikoliv však 

výlučně, údaje o dluzích a závazcích klienta, jeho 

pracovním poměru a výši příjmu), a že nezamlčel žádné 

skutečnosti, které by mohly ovlivnit posouzení jeho 

žádosti o úvěr a jeho schopnosti splácet úvěr. 

Článek VIII 

Řešení sporů, dozor 

1. Spory vzniklé mezi věřitelem a klientem v 

souvislosti s SÚ, ÚP, případně se zajišťovacím 

prostředkem úvěru není oprávněn řešit finanční arbitr dle 

zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném 

znění. 

2. Vzhledem k  zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o 

výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění  je rozhodčí 

doložka uzavírána mezi klientem a věřitelem rovněž 

formou zvláštní, samostatné rozhodčí smlouvy.  

Článek IX 

Měnová doložka 

Jestliže bude ke dni splatnosti splátky úvěru či jakéhokoliv 

jiného peněžitého závazku klienta vůči věřiteli nahrazena 

měna Česká republiky Kč jednotnou měnou EUR, provede 

věřitel přepočet své pohledávky z Kč na EUR dle aktuálního 

kurzu ČNB platného pro přepočet CZK na EUR v okamžiku 

konverze. Klient je povinen takto přepočtenou pohledávku 

uhradit v EUR.    

Článek X 

Změny 

1. Klient je povinen oznámit věřiteli písemně veškeré 

změny, které se týkají jeho osoby a SÚ (tj. změna jména, 

příjmení, bydliště, e-mailové adresy, telefonu, zaměstnání, 

bankovního spojení apod.), jakož i další skutečnosti, jež 

mohou ohrozit klientovou schopnost úvěr splácet, a to 

nejpozději do 10 dnů od okamžiku změny.   

2. Věřitel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit sazebník 

s výjimkou výpůjční roční úrokové sazby, dojde-li k 

podstatné změně příslušných právních předpisů, a to s 

ohledem na vývoj peněžního trhu.  

3. Změnu sazebníku oznámí věřitel nejméně 30 dní před 

účinností této změny na svých webových stránkách na 

adrese www.vsmoney.cz.a umožní nahlédnutí do takto 

změněných dokumentů v sídle věřitele. Klient je změnami 

sazebníku vázán ode dne jejich účinnosti. Dojde-li ke 

změně adresy webových stránek věřitele, oznámí věřitel 

klientovi tuto skutečnost s uvedením nové webové adresy 

nejpozději 7 dnů před aktivací nových webových stránek.   

Článek XI 

Způsob komunikace 

1. Není-li SÚ nebo ÚP stanoveno nebo smluvními stranami 

písemně dohodnuto v konkrétním případě jinak, veškerá 

oznámení, žádosti nebo jiná sdělení věřitele a klienta 

budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně 

učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně 

osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou (nebo 

poštou do vlastních rukou) nebo faxem na adresu klienta 

uvedenou v SÚ nebo jinou adresu pro účely doručování 

druhou smluvní stranou písemně včas sdělenou. Za řádně 

učiněné oznámení se považuje i oznámení učiněné 

elektronickou poštou (e-mailem). 

2. Veškerá oznámení věřitele a klienta budou považována za 

doručená: 

(i) v den jejich převzetí adresátem v případě doručení 

osobně nebo kurýrní službou; nebo 

(ii) v den uvedený na doručence v případě doručení 

poštou do vlastních rukou nebo v den, kdy se 

odesílateli vrátí zásilka doručovaná do vlastních 

rukou z důvodu jejího nepřevzetí adresátem; pro 

účely těchto ÚP se za den doručení poštou jakékoliv 

písemnosti jiným způsobem považuje třetí den po 

prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo 
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(iii) v den uvedený na potvrzení o provedení faxového 

přenosu v případě doručení faxem; nebo 

(iv) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy 

adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy 

adresátovi v případě doručení elektronickou poštou 

(e-mailem). 

Článek XII 

 Závěrečná ustanovení 

1. Klient svým podpisem prohlašuje, že není politicky 

exponovanou osobou dle zákona č. 253/2008 Sb., o 

některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestní 

činnosti a financování terorismu. Klient je v průběhu 

závazkového vztahu s věřitelem povinen oznámit věřiteli 

jakoukoliv změnu, na jejímž základě se stane nebo stal 

politicky exponovanou osobou dle výše uvedeného 

zákona.  

2. Věřitel i klient tímto prodlužují dle ust. § 630 OZ 

promlčecí dobu veškerých práv, která vyplývají ze SÚ, 

ÚP, případně ze zajišťovacího prostředku, a to na 10 let 

ode dne, kdy počala promlčecí doba běžet poprvé. 

3. Věřitel je oprávněn provést započtení jakýchkoliv svých 

splatných i nesplatných pohledávek za klientem vůči 

pohledávkám klienta za věřitelem. 

4. Klient není oprávněn bez předchozího písemného 

souhlasu věřitele postoupit ani částečně jakákoliv svá 

práva nebo převést závazky vzniklé na základě nebo 

v souvislosti se SÚ nebo zajišťovacím prostředkem k ní. 

Věřitel je oprávněn postoupit pohledávky za klientem 

vzniklé na základě nebo v souvislosti se SÚ nebo 

zajišťovacím prostředkem k ní bez omezení.  

5. SÚ a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním 

řádem. Otázky neupravené v těchto ÚP, SÚ nebo jiných 

souvisejících dokumentech se řídí ustanoveními OZ a 

zákona o spotřebitelském úvěru.  

6. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto ÚP stane nebo bude 

shledáno neplatným nebo nevymahatelným, platí, že je 

plně oddělitelné od ostatních ustanovení ÚP a taková 

neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv 

na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení ÚP. 

Smluvní strany se zavazují neprodleně nahradit formou 

dodatku či jiného ujednání takové ustanovení ustanovením 

novým, platným a vymahatelným, jehož předmět a účel 

bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu a účelu 

původního ustanovení. 

7. Tyto ÚP lze doplňovat a měnit písemnými dodatky, které 

budou podepsány oběma smluvními stranami. 

8. Zánikem nebo zrušením SÚ zůstávají v platnosti 

ustanovení čl. IV., odst. 3, V., VI., VIII., IX., XI a XII. 

9. Podpisem těchto ÚP klient potvrzuje, že převzal jedno 

vyhotovení SÚ, těchto ÚP, sazebníku věřitele 

a splátkového kalendáře, a že souhlasí se zasíláním 

obchodních nabídek věřitele poštou a emailem. 

 

 

10. Tyto ÚP nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014.  

 

                                                                

VSMoney s.r.o. 

 

 

 

Klient prohlašuje, že se s obsahem ÚP seznámil, veškeré 

informace v ÚP a SÚ a mu byly náležitě vysvětleny s ohledem 

na jeho potřeby a finanční situaci, rozumí jim, bez výhrad 

s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat.  

 

 

 

_______________________________ 

                                                            Podpis Klienta  

 

 

 


