
Snadná půjčka

TOMMY STACHI s.r.o., IČO 27148084, C 99917 vedená u Městského soudu v Praze
Táboritská 1000/23 (areál hotelu Olšanka, 2. patro), 130 00 Praha 3, bezplatná linka 800 187 187, www.tommystachi.cz, www.snadnapujcka.cz

Stránka 1/8 v. 1.17

TOMMY STACHI s.r.o.
IČO: 271 48 084
se sídlem: Odolena Voda, Alšova 123, PSČ 250 70
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99917
doručovací adresa: Praha 3, Táboritská 23, PSČ 130 87
telefonní číslo: 221 460 400, případně též 800 187 187
fax: 221 460 499
e-mailová adresa: snadnapujcka@tommystachi.cz
adresa internetových stránek: www.snadnapujcka.cz, www.tommystachi.cz
(dále jen "TOMMY STACHI" či "Věřitel")
a

r.č.:
bytem:
(dále též jen "Zákazník")
(oba dohromady též jako "Smluvní strany" či "Účastníci")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Rámcovou smlouvu o poskytování zápůjček
(dále jen "Rámcová smlouva")

1.
Úvodní ustanovení

1.1. Tato Rámcová smlouva upravuje práva a povinnosti mezi Věřitelem a Zákazníkem při uzavírání jednotlivých
smluv o zápůjčce podle § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "Občanský
zákoník") a dále zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, v platném
znění (dále jen "Zákon o spotřebitelském úvěru") (dále jen "Dílčí smlouva/y"), proces uzavírání těchto
Dílčích smluv, jakož i některá práva a povinnosti vyplývající pro Účastníky z každé takto uzavřené Dílčí
smlouvy.

1.2. Předmětem jednotlivých Dílčích smluv je poskytnutí spotřebitelského úvěru ve formě úplatné zápůjčky ze
strany Věřitele Zákazníkovi.  Jednotlivé bližší podmínky poskytnutí  zápůjčky, zejména výše poskytnutých
peněžních prostředků, výše úroku a způsob splacení (splatnost), budou mezi Smluvními stranami sjednány
v Dílčí smlouvě. V otázkách Dílčí smlouvou neupravených se uplatní tato Rámcová smlouva, a to zejména
pokud jde o úpravu nároků Věřitele v případě prodlení Zákazníka se splacením zápůjčky (zejména smluvní
pokuta a zesplatnění).  Obsahem jednotlivých smluv o zápůjčce je přenechání peněžních prostředků ze
strany Věřitele Zákazníkovi tak, aby jich užil podle libosti (tj. k jakémukoli účelu) a po čase (tj. ve sjednaném
termínu splatnosti, ev. v termínech splatnosti dle sjednaného splátkového kalendáře) vrátil  Věřiteli  spolu
s úrokem dle sjednané pevně stanovené výpůjční úrokové sazby.

2.
Registrace a přihlašovací údaje

2.1. Jako přihlašovací údaje do internetového portálu "Klientské centrum TOMMY STACHI" (dále jen "Klientské
centrum") slouží rodné číslo Zákazníka, jako přihlašovací jméno, a heslo (dále jen "Přihlašovací údaje").
Jako heslo slouží unikátně vygenerovaný kód (číslo poslední Dílčí smlouvy), ledaže si ho Zákazník změní.
Zákazník má kdykoliv po přihlášení do Klientského centra možnost dle svého uvážení přidělený unikátně
vygenerovaný kód změnit. Nedojde-li ke změně hesla ze strany Klienta, vyhrazuje si Věřitel možnost pozdější
změny hesla, a to při každém uzavření Dílčí smlouvy.

2.2. Zákazník tímto prohlašuje:
2.2.1. že se před podpisem Rámcové smlouvy zaregistroval na jedné z internetových domén provozovaných

Věřitelem, na základě čehož mu Věřitel následně sdělil Přihlašovací údaje do Klientského centra; nebo
2.2.2. že Rámcovou smlouvu podepsal bez registrace a na základě údajů, které Věřiteli poskytl při uzavření

této Rámcové smlouvy, včetně mobilního telefonního čísla, mu byly Věřitelem - taktéž ještě při podpisu
této Rámcové smlouvy - sděleny Přihlašovací údaje.
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2.3. Zákazník bere na vědomí, že je povinen Přihlašovací údaje uchovávat v tajnosti a že je povinen tyto údaje
nesdělovat  třetím osobám. Zákazník je  odpovědný za ztrátu a za zneužití  Přihlašovacích údajů třetími
osobami a za případnou škodu, která zneužitím či ztrátou Přihlašovacích údajů Věřiteli vznikne. Dozví-li se
Zákazník  o  tom,  že  třetí  osoba zneužila  jeho  Přihlašovací  údaje,  je  povinen  bez  zbytečných  odkladů
upozornit na uvedenou skutečnost Věřitele. Umožní-li Zákazník třetí osobě přístup do Klientského centra, má
se za to, že Zákazník třetí osobu v potřebném rozsahu zmocnil k jednání za Zákazníka a z těchto úkonů
bude zavázán přímo Zákazník.

2.4. Do  Klientského  centra  se  Zákazník  může  přihlásit  na  doménové  adrese  https://servis.tommystachi.cz
provozované Věřitelem, a to po řádném vyplnění Přihlašovacích údajů.

3.
Proces uzavírání Dílčích smluv

3.1. Dílčí smlouvu lze uzavřít zejména těmito způsoby:
3.1.1. prostřednictvím dálkové komunikace (článek 4 této Rámcové smlouvy);
3.1.2. osobním jednáním na pobočce Věřitele nacházející se na adrese Praha 3, Táboritská 23, PSČ 130 87

(dále jen "Pobočka");
3.1.3. osobním jednáním se zástupcem Věřitele mimo Pobočku;
3.1.4. vyjednáním obsahu Dílčí smlouvy prostředky dálkové komunikace, přičemž k uzavření Dílčí smlouvy

dochází až (i) vlastnoručním podpisem návrhu Dílčí smlouvy doručeného Zákazníkovi třetí osobou
pověřenou Věřitelem a (ii) poskytnutím zápůjčky Věřitelem.

3.2. Na uzavření,  případně změnu této Rámcové smlouvy,  se použijí  ustanovení  článku 3.1 této Rámcové
smlouvy přiměřeně.

4.
Zvláštní ustanovení o uzavírání Dílčích smluv prostřednictvím dálkové komunikace

4.1. K  uzavírání  Dílčích  smluv  prostřednictvím  dálkové  komunikace  dochází  mezi  Účastníky  pouze
prostřednictvím  Klientského  centra.  Dílčí  smlouvu  lze  uzavřít  pouze  v  českém  jazyce.

4.2. Po přihlášení  do Klientského centra  může Zákazník  kdykoliv  Věřiteli  podat  "žádost  o  poskytnutí  dílčí
zápůjčky", a to v rozmezí 5.000 Kč až 250.000 Kč (dále jen "Žádost"). Před podáním Žádosti má Zákazník
možnost zkontrolovat a změnit vstupní údaje, které do Žádosti vložil. Obdržení Žádosti Věřitel Zákazníkovi
neprodleně potvrdí.

4.3. V případě, že Věřitel posoudí předběžně Žádost Zákazníka o poskytnutí dílčí zápůjčky kladně, zpřístupní v
Klientském  centru  znění  formuláře  pro  standardní  informace  o  spotřebitelském  úvěru  dle  Zákona  o
spotřebitelském úvěru (dále jen "Formulář"), a zašle Zákazníkovi na email, který je v okamžiku zpracování
Žádosti uveden jako aktivní komunikační kanál pro elektronickou emailovou komunikaci v Klientském centru
a interním systému společnosti TOMMY STACHI s.r.o. (dále jen "Email"), oznámení o skutečnosti, že má
po přihlášení do Klientského centra tento Formulář k dispozici.

4.4. V případě,  že Žádost  Zákazníka o poskytnutí  zápůjčky nebude Věřitelem schválena,  vyrozumí o této
skutečnosti Zákazníka prostřednictvím Klientského centra nebo Emailem.

4.5. Má-li Zákazník po seznámení se s Formulářem nadále zájem o uzavření Dílčí smlouvy za podmínek
ve Formuláři uvedených, zaškrtne v Klientském centru pole "Potvrzuji, že jsem obdržel Formulář pro
standardní informace o spotřebitelském úvěru, že jsem se s jeho obsahem seznámil a že jsem jeho
obsahu v plném znění porozuměl"  a tím potvrdí Věřiteli,  že se s Formulářem seznámil a že s
uzavřením Dílčí smlouvy za podmínek dle Formuláře souhlasí.

4.6. Na základě souhlasu dle článku 4.5 této Rámcové smlouvy Věřitel vyhotoví návrh na uzavření Dílčí
smlouvy (dále jen "Návrh"), zpřístupní ho v Klientském centru a zároveň zašle Zákazníkovi na
Email oznámení o uložení Návrhu v Klientském centru. Přílohou Návrhu je sazebník poplatků a
sankcí (dále jen "Sazebník") platný ke dni vyhotovení Návrhu Věřitelem.

4.7. Souhlasí-li Zákazník s Návrhem, projeví svůj souhlas po přihlášení do Klientského centra zaškrtnutím pole
"Potvrzuji, že jsem si návrh dílčí smlouvy přečetl, že jsem porozuměl všem jejím ustanovením a že s touto
smlouvou vyslovuji souhlas", zobrazeným ihned pod Návrhem, zadáním jednorázového unikátního kódu
doručeného Zákazníkovi  na  jeho  mobilní  telefon,  který  uvedl  v  Klientském centru  a/nebo  sdělil  před
podpisem Rámcové smlouvy, a následným odesláním potvrzení o této skutečnosti Věřiteli.

4.8. Zákazník má možnost kdykoliv po přihlášení do svého klientského účtu v Klientském centru Formulář,
Návrh, resp. Dílčí smlouvu zobrazit a tuto následně vytisknout či uložit v elektronickém formátu (pdf).
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4.9. Peněžní prostředky na základě Dílčí smlouvy budou Věřitelem poskytnuty na Žádost Zákazníka v textové
podobě, tedy zejména zaslané Věřiteli  prostřednictvím Klientského centra zaškrtnutím pole "Souhlasím
s poskytnutím částky před uplynutím lhůty pro odstoupení od dílčí smlouvy", případně uvedeným v Dílčí
smlouvě.

4.10. Věřitel má právo kdykoliv v procesu uzavírání Dílčí smlouvy si od Zákazníka vyžádat potřebné podklady k
posouzení jeho schopnosti splácet zápůjčku.

4.11. V případě,  že Zákazník nebude některému z údajů uvedenému ve Formuláři  či  Návrhu rozumět,  má
možnost prostřednictvím Klientského centra, osobní návštěvou, či telefonicky kdykoliv požádat Věřitele o
vysvětlení.  Uzavřená  Dílčí  smlouva  bude  rovněž  uložena  u  Věřitele  a  na  žádost  Zákazníka  jemu
zpřístupněna i jinými způsoby než prostřednictvím Klientského centra.

4.12. Věřitel  má právo v průběhu uzavírání Dílčí smlouvy dle tohoto článku 4 Rámcové smlouvy, od svého
záměru, uzavřít se Zákazníkem Dílčí smlouvu, až do doby jejího uzavření (tj. poskytnutí peněz), kdykoliv
upustit; tím není dotčeno právo Věřitele odstoupit od Dílčí smlouvy po jejím uzavření na základě důvodů dle
příslušných obecně závazných právních předpisů a této Rámcové smlouvy, resp. Dílčí smlouvy.

5.
Některá práva a povinnosti Smluvní stran vyplývající z Dílčí smlouvy

5.1. Dojde-li  mezi  Smluvními  stranami  k  uzavření  Dílčí  smlouvy,  budou  Zákazníkovi  peněžní  prostředky
v dohodnuté výši (jistina zápůjčky) poskytnuty buď (i) na jím uvedený bankovní účet, uzavírá-li Dílčí smlouvu
jedním ze způsobů uvedeným v článku 3.1.1, 3.1.3 a 3.1.4 této Rámcové smlouvy nebo (ii) v hotovosti na
Pobočce, uzavírá-li Dílčí smlouvu způsobem uvedeným v článku 3.1.2. této Rámcové smlouvy.

5.2. Zákazník tímto výslovně souhlasí, že mu bude po dobu trvání Dílčí smlouvy účtován administrativní
poplatek ve výši, počtu a četnosti dle aktuálního Sazebníku, který je uveřejněn v Klientském centru a
platný k datu Návrhu.

5.3. Náklady spojené s poskytnutím zápůjčky, a to včetně nákladů na prostředky komunikace na dálku, jakož i
případných nákladů na služby notáře či  jiných obdobných nákladů, jsou již zahrnuty v administrativním
poplatku podle bodu I.1 Sazebníku.

5.4. Věřitel nebude po Zákazníkovi při sjednávání dílčích zápůjček požadovat žádné zajištění ani pojištění. Na
základě Dílčích smluv je Zákazník povinen platit pouze platby uvedené v článku 6.2 této Rámcové smlouvy a
veškeré tyto platby budou započítány na uspokojení nároků Věřitele vyplývajících z Dílčí smlouvy a/nebo
Rámcové smlouvy (nebude tak ve smyslu odstavce 1 písm. t) Přílohy č. 3 k Zákonu o spotřebitelském úvěru
docházet ke vzniku kapitálu, vytvořeného platbami Spotřebitele namísto splácení spotřebitelského úvěru).

5.5. Dílčí smlouvy uzavřené podle této Rámcové smlouvy nejsou závislé na žádné smlouvě o koupi zboží nebo
poskytnutí  služby a nejedná se tak o smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru ve smyslu Zákona o
spotřebitelském úvěru.

5.6. Na základě této Rámcové smlouvy a Dílčí smlouvy budou dále Zákazníkovi poskytovány služby Klientského
centra, prostřednictvím kterého může Zákazník zejména zasílat Věřiteli Žádosti, sledovat stav výše svého
aktuálního dluhu vůči Věřiteli, komunikovat s Věřitelem a získat další informace týkající se smluvního vztahu
mezi Zákazníkem a Věřitelem. Přístup do Klientského centra je zabezpečen před zneužitím údajů ze strany
třetích osob prostřednictvím Přihlašovacích údajů.
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6.
Splácení zápůjčky

6.1. V případě uzavření Dílčí smlouvy je Zákazník povinen vrátit  přenechané peněžní prostředky (tj.  jistinu
zápůjčky) spolu s úrokem a administrativním poplatkem. Není-li v Dílčí smlouvě dohodnuto jinak, bude
součástí  Dílčí  smlouvy  uzavřené  mezi  Smluvními  stranami  sjednaný  splátkový  kalendář  s  měsíčním
zúčtovacím obdobím, který bude obsahovat údaj o výši, počtu a četnosti Splátek na úhradu jistiny zápůjčky
a úroku, jakož i administrativního poplatku za dané zúčtovací období, tj. každá splátka zahrnuje jistinnou
část, úrokovou část a administrativní poplatek (dále jen "Splátka/y"). Splátky a veškeré případné další
nároky Věřitele může Zákazník uhradit:
6.1.1. bezhotovostním převodem na bankovní účet Věřitele uvedený v Dílčí smlouvě nebo bankovní účet,

který Věřitel Zákazníkovi sdělí,
6.1.2. vkladem hotovosti na bankovní účet Věřitele uvedený v Dílčí smlouvě nebo bankovní účet, který

Věřitel Zákazníkovi sdělí,
6.1.3. poštovní poukázkou,
6.1.4. v hotovosti na Pobočce Věřitele.

6.2. Dojde-li mezi Smluvními stranami k uzavření Dílčí smlouvy způsobem stanoveným touto Rámcovou
smlouvou, bere tímto Zákazník na vědomí, že bude povinen Věřiteli uhradit následující platby:
6.2.1. jistinu zápůjčky ve výši dle Dílčí smlouvy,
6.2.2. úroky ve výši dle Dílčí smlouvy (tj. úrokovou část Splátek, případně úrok z jistiny zápůjčky nad

rámec úrokové části Splátek, dojde-li k porušení splátkového kalendáře),
6.2.3. administrativní poplatek či poplatky dle Dílčí smlouvy,
6.2.4. zákonný úrok z prodlení, vznikne-li na něj Věřiteli nárok v důsledku prodlení Zákazníka,
6.2.5. smluvní pokutu/smluvní pokuty dle Dílčí smlouvy, vznikne-li na ni/ně Věřiteli nárok v důsledku

porušení povinností a/nebo prodlení Zákazníka,
6.2.6. poplatek za odeslání upomínky (upomínečné) dle článku 7.3 této Rámcové smlouvy a Dílčí

smlouvy, vznikne-li na něj Věřiteli nárok v důsledku prodlení Zákazníka.
6.3. Smluvní strany se dohodly, že nároky Věřitele budou z částky poskytnuté Zákazníkem uspokojeny

v následujícím pořadí:
6.3.1. započtení  na  nejstarší  dlužnou  Splátku  s  tím,  že  pokud  poskytnuté  plnění  nepostačuje

k uhrazení celé dlužné Splátky, bude započteno nejprve na její úrokovou část, následně na
administrativní poplatek a následně na její jistinnou část;

6.3.2. započtení na vyúčtované poplatky za upomínky (upomínečné dle článku 7.3 této Rámcové
smlouvy), vznikne-li na ně Věřiteli nárok;

6.3.3. započtení na smluvní pokutu, vznikne-li na ni Věřiteli nárok;
6.3.4. započtení na případný dlužný úrok z dlužné jistiny v případě porušení splátkového kalendáře

a prodlení s více než 1 Splátkou;
6.3.5. započtení na zákonný úrok z prodlení z dlužných Splátek a/nebo smluvní pokuty, vznikne-li

na něj Věřiteli nárok;
6.4. Zákazník má právo určit,  který závazek má být poskytnutým plněním přednostně uhrazen. V takovém

případě se ustanovení článku 6.3 této Rámcové smlouvy nepoužije a ve smyslu § 1932 odst. 2 Občanského
zákoníku platí, že pokud Zákazník určí, že plní nejprve na jistinu zápůjčky, úročí se (kromě zbývající části
dlužné jistiny zápůjčky, tj. jistinné části dlužné Splátky/dlužných Splátek) zákonným úrokem z prodlení také
dlužný úrok a zákonný úrok z prodlení z dlužné jistiny zápůjčky, tj. z  jistinné části dlužné Splátky/dlužných
Splátek.
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6.5. Zákazník je oprávněn splatit zápůjčku vyplývající z Dílčí smlouvy předčasně, a to kdykoliv, zcela
nebo zčásti.  V takovém případě má právo na poměrné snížení  celkových nákladů poskytnuté
zápůjčky. V případě úplného předčasného splacení Zákazník uhradí Věřiteli  částku rovnající se
součtu:
6.5.1. nesplacené jistiny zápůjčky;
6.5.2. úroky ze zápůjčky ve výši ke dni předčasného splacení zápůjčky;
6.5.3. administrativní poplatek vzniklý do dne předčasného splacení zápůjčky;
6.5.4. a případně, byl-li Zákazník v době trvání zápůjčky v prodlení s některou

ze Splátek, také
6.5.4.1. upomínečné dle článku 7.3 této Rámcové smlouvy;
6.5.4.2. smluvní pokutu
6.5.4.3. a zákonný úrok z prodlení.

6.6. Uplatnění práva na částečné předčasné splacení zápůjčky je Zákazník povinen Věřiteli písemně oznámit, a
to nejpozději do 3 dnů ode dne úhrady předčasné splátky.

6.7. Uhrazením částek dle bodů 6.5.1. až 6.5.3. této Rámcové smlouvy bude zápůjčka splacena, tím však není
dotčen případný nárok Věřitele na sankční plnění dle bodu 6.5.4. této Rámcové smlouvy. Věřitel se vzdává
nároku na náhradu nákladů,  na jejichž úhradu má právo v případě předčasného splacení  ve smyslu
ustanovení § 15 odst. 2 Zákona o spotřebitelském úvěru.

6.8. Dojde-li pouze k částečnému předčasnému splacení zápůjčky, započte se Zákazníkem uhrazená
částka v pořadí dle bodu 6.5.4. a následně 6.5.1. až 6.5.3 této Rámcové smlouvy, neprovede-li
Zákazník jinou volbu. Zákazník je povinen, není-li dohodnuto něco jiného, zápůjčku dále splácet bez
přerušení a doba splatnosti  jednotlivých Splátek zůstane nezměněna. Pro stanovení nové výše
Splátek je Zákazník (v oznámení podle článku 6.6 této Rámcové smlouvy) povinen též sdělit, jestli
žádá o poměrné snížení jednotlivých Splátek nebo o zkrácení splátkového kalendáře dle Dílčí
smlouvy, případně za současného snížení poslední Splátky. Nesdělí-li Zákazník TOMMY STACHI
svoji volbu nejpozději do dne připsání částky odpovídající částečnému předčasnému splacení, platí,
že  zvolil  zkrácení  splátkového  kalendáře  dle  Dílčí  smlouvy,  případně  za  současného  snížení
poslední  Splátky.  TOMMY  STACHI  následně  zašle  Zákazníkovi  nový  splátkový  kalendář
zohledňující  snížení  jistiny  zápůjčky  po  částečném  předčasném  splacení.

6.9. Smluvní strany se dohodly, že se částečným předčasným splacením s důsledky podle ustanovení článků
6.5 až 6.8 této Rámcové smlouvy, resp. příslušných ustanovení Dílčí smlouvy, dochází také k odpovídající
změně Dílčí  smlouvy a  TOMMY STACHI o  této  změně Zákazníka pouze vyrozumí zasláním nového
splátkového kalendáře, který se stane součástí Dílčí smlouvy.

6.10. Zákazník je oprávněn ve vztahu ke každé Dílčí smlouvě obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě
tabulky umoření.

7.
Sankce v případě prodlení Zákazníka se splácením zápůjčky, zesplatnění zápůjčky

7.1. Zákazník a TOMMY STACHI se dohodli, že v případě, že se Zákazník ocitne v prodlení se splácením
jakékoliv Splátky nebo její části, je TOMMY STACHI oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní pokutu
dle bodu II.1.A až II.1.D. Sazebníku v závislosti na délce prodlení.

7.2. Smluvní pokuty, resp. jejich jednotlivé části, podle článku 7.1. této Rámcové smlouvy jsou splatné následující
kalendářní den po dni doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

7.3. V případě, že se Zákazník ocitne v prodlení se splácením jakékoliv Splátky (resp. její části), k níž je
dle Dílčí smlouvy povinen, je Věřitel oprávněn v souvislosti s uplatněním této své pohledávky takový
stav  Zákazníkovi  oznámit  písemnou  upomínkou  odeslanou  do  vlastních  rukou  Zákazníka
(doporučeně). Zákazník souhlasí s tím, že za každou takovou upomínku má TOMMY STACHI nárok
na  náhradu  nákladů  souvisejících  s  uplatněním dané  pohledávky  (dále  jen  "Upomínečné")  ve
sjednané výši dle bodu II.2 Sazebníku.

7.4. Písemné upomínky podle článku 7.3. této Rámcové smlouvy mohou být odesílány vždy pouze jednou za
kalendářní  měsíc,  a  to  nejdříve  8.  den  po  termínu  splatnosti  Splátky  v  daném  kalendářním  měsíci.
Upomínečné je splatné den následující po dni doručení upomínky Zákazníkovi.
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7.5. Zákazník  a  TOMMY STACHI  se  dohodli,  že  v  případě,  kdy  Zákazník  včas  nesplní  povinnost
vyplývající  z Dílčí  smlouvy uhradit  Splátku, je TOMMY STACHI, jakožto Věřitel,  oprávněn celou
zbývající, doposud neuhrazenou jistinu zápůjčky poskytnutou na základě Dílčí smlouvy zesplatnit.
Informaci  o  zesplatnění  podá  Věřitel  Zákazníkovi  elektronicky  (Email,  Klientské  centrum)  nebo
písemně na  adresu  Zákazníka  uvedenou v  Klientském centru.  Ode dne  doručení  informace o
zesplatnění tak Zákazník ztrácí výhodu splátek a celá jistina zápůjčky se tak stává splatnou. TOMMY
STACHI poskytne Zákazníkovi  dodatečnou lhůtu  v  délce nejméně 7 kalendářních dní  ode dne
doručení informace o zesplatnění k úhradě dluhu, aniž by zesplatnění sankcionoval  nad rámec
článku  7.1.  této  Rámcové  smlouvy  a  zákonných  nároků.  Neuhradí-li  Zákazník  dluh  ani  v  této
dodatečné lhůtě, je TOMMY STACHI oprávněn po jejím uplynutí uplatnit smluvní pokutu ve výši dle
bodu II.1.E. Sazebníku. Smluvní pokuta podle předchozí věty je splatná na výzvu ze strany TOMMY
STACHI.

7.6. Celková smluvní pokuta podle článku 7.1 a/nebo 7.5 této Rámcové smlouvy může činit maximálně (nebude
vyšší než) 70% jistiny poskytnuté zápůjčky.

8.
Doba trvání Dílčí a/nebo Rámcové smlouvy a jejich ukončení

8.1. Platnost a účinnost Rámcové smlouvy nastává podpisem obou Účastníků. Platnost a účinnost Dílčí smlouvy
nastává dnem, kdy předmětná finanční částka (jistina zápůjčky) bude vyplacena Zákazníkovi na bankovní
účet uvedený v Dílčí smlouvě nebo předána v hotovosti v souladu s článkem 5.1 této Rámcové smlouvy.

8.2. Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
8.3. Rámcová smlouva může být ukončena:

8.3.1. dohodou Smluvních stran; nebo
8.3.2. nejsou-li Smluvní strany v době ukončování Rámcové smlouvy vázány žádnou platnou a účinnou Dílčí

smlouvou, může být Rámcová smlouva ukončena výpovědí bez výpovědní doby danou kteroukoli ze
Smluvních stran.

8.4. Dílčí smlouvy jsou uzavírány na dobu trvání závazků z nich plynoucích. Nevyužije-li Zákazník svého práva
na předčasné splacení zápůjčky dle článku 6.5. této Rámcové smlouvy, je nejkratší dobou, po kterou může
závazek Smluvních stran z Dílčí smlouvy trvat, doba, na kterou je rozvržen sjednaný splátkový kalendář
k dané Dílčí smlouvě.

8.5. Dílčí smlouva může být ukončena:
8.5.1. splněním,
8.5.2. odstoupením od Dílčí smlouvy ze strany Zákazníka způsobem dle článku 8.6. této Rámcové

smlouvy,
8.5.3. odstoupením od  Dílčí  smlouvy  ze  strany  Věřitele  podle  ustanovení  §  2394  Občanského

zákoníku,
8.5.4. odstoupením od Dílčí smlouvy ze strany Věřitele, pokud bude zahájeno insolvenční řízení na

majetek Zákazníka způsobem podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon) a/nebo Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o
úpadkovém řízení,

8.5.5. dohodou Smluvních stran,
8.5.6. případně též jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.
V případě ukončení Dílčí smlouvy odstoupením ze strany Zákazníka se strany vypořádají způsobem
dle článku 8.6. této Rámcové smlouvy. V případě ukončení Dílčí smlouvy odstoupením ze strany
Věřitele,  je  Zákazník  povinen uhradit  celou  neuhrazenou jistinu  zápůjčky,  úrok  z  dlužné jistiny
zápůjčky (tj. úrokové části Splátek, případně úrok z jistiny zápůjčky nad rámec úrokové části Splátek,
dojde-li k porušení splátkového kalendáře), administrativní poplatek do dne odstoupení, případně též
smluvní  pokutu,  zákonný úrok z  prodlení  a  Upomínečné,  vznikne-li  na  ně v  důsledku prodlení
Zákazníka Věřiteli nárok. V případě ukončení Dílčí smlouvy odstoupením ze strany Věřitele Dílčí
smlouva zaniká s účinností  k datu doručení oznámení o odstoupení Zákazníkovi,  není-li  v něm
uvedeno datum pozdější.
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8.6. Zákazník je oprávněn odstoupit od každé Dílčí smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne
uzavření dané Dílčí smlouvy, a to dle § 11 Zákona o spotřebitelském úvěru. Pro účely uplatnění
práva na odstoupení od Dílčí smlouvy musí Zákazník o svém odstoupení Věřitele informovat na
kontaktních údajích uvedených v záhlaví této Rámcové smlouvy formou jednostranného právního
jednání. Odstoupení od Dílčí smlouvy musí být Věřiteli odesláno písemně nebo na jiném trvalém
nosiči dat nejpozději  poslední den lhůty. Došlo-li  k odstoupení, je Zákazník povinen Věřiteli  bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu. V tomto
případě je Zákazník povinen zaplatit Věřiteli úrok ve výši, na kterou by Věřiteli vznikl nárok, pokud by
k odstoupení od Dílčí smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byla zápůjčka poskytnuta, do
dne, kdy je jistina splacena. V případě odstoupení Zákazníka od Dílčí smlouvy nemá Věřitel právo
požadovat po Zákazníkovi žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených
Věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.

9.
Závěrečná ustanovení

9.1. Tato Rámcová smlouva jakož i všechny Dílčí smlouvy se řídí ustanoveními Zákona o spotřebitelském úvěru
a Občanského zákoníku.

9.2. Tato Rámcová smlouva se všemi jejími přílohami tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními stranami a nahrazuje
všechny předchozí smlouvy, dohody a ujednání s ohledem na předmět Rámcové smlouvy, ať už ústní či
písemné.

9.3. Veškeré změny a dodatky této Rámcové smlouvy musí být učiněny písemně ve formě dodatku řádně
podepsaného oběma Smluvními stranami. Smluvní strany nechtějí být vázány, pokud nebude dodržena
písemná forma změny Smlouvy a vylučují možnost změny Smlouvy jinak než v písemné formě. Pro účely
této Smlouvy se za písemnou formu považuje právní jednání učiněné elektronickými prostředky, zejména
prostřednictvím Klientského centra, je-li možné ověřit totožnost Zákazníka prostřednictvím Přihlašovacích
údajů.

9.4. Pokud TOMMY STACHI nevykoná jakékoliv svoje právo nebo nárok z této Rámcové smlouvy, Dílčí smlouvy
nebo ze zákona nebo je vykoná z části nebo se zpožděním, toto nebrání ve výkonu, ani nepředstavuje
vzdání se práva na další uplatnění takového práva nebo nároku, ani nepředstavuje vzdání se práva uplatnit
jiná práva nebo nároky. Jednotlivé nebo dílčí vykonání práva nebo uplatnění nároku TOMMY STACHI podle
této Rámcové smlouvy, Dílčí smlouvy nebo ze zákona nebrání opětovnému vykonání takového práva nebo
nároku.

9.5. Zákazník souhlasí s postoupením této Rámcové smlouvy a/nebo Dílčí smlouvy zcela nebo z části na třetí
osobu.

9.6. Bude-li  jedno nebo více  ustanovení  této  Rámcové smlouvy  neplatné,  neúčinné nebo nevymahatelné,
nebude  mít  za  následek  neplatnost,  neúčinnost  ani  nevymahatelnost  celé  této  Rámcové  smlouvy.  V
takovém případě Smluvní strany nahradí takovéto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení
novým, které se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu nejvíce blížit.

9.7. Orgánem vykonávajícím dozor nad dodržováním povinností stanovených Zákonem o spotřebitelském úvěru,
kterému je Rámcová smlouva a Dílčí smlouvy podřízeny, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Praha 2,
Štěpánská 15, PSČ 120 00.

9.8. Zákazník  tímto  prohlašuje,  že  veškeré  informace,  které  TOMMY  STACHI  před  uzavřením  Rámcové
smlouvy poskytl,  jsou správné,  a že má plnou způsobilost  tuto Smlouvu uzavřít.  Zákazník tímto dále
prohlašuje a zavazuje se, že taktéž při uzavírání Dílčích smluv, vždy uvede pouze pravdivé informace a že
bude o uzavření Dílčí smlouvy vždy žádat pouze v případě, kdy si bude vědom své schopnosti a možnosti
TOMMY STACHI závazek vyplývající pro něj z dané Dílčí smlouvy řádně splnit. Zákazník se zavazuje
neučinit nic, co by ve svém důsledku mohlo negativním způsobem ovlivnit splácení částek poskytnutých na
základě Dílčích smluv. Zákazník dále prohlašuje, že nebude o uzavření Dílčí smlouvy žádat v případech,
kdy se bude nacházet v úpadku, kdy bude předlužen, nebo kdy mu úpadek bude hrozit, a taktéž když jeho
příjmy nebudou dostačující na řádné splacení zápůjčky poskytnuté na základě Dílčí smlouvy. Zákazník
taktéž prohlašuje, že nebude podávat Žádost o uzavření Dílčí smlouvy dále v případech, kdy si bude vědom
skutečnosti, že se proti jeho osobě vede exekuční řízení či soudní výkon rozhodnutí.

9.9. Zákazník se zavazuje informovat TOMMY STACHI o jakékoli nepříznivé změně ve své finanční situaci nebo
osobních poměrech, jakož i jakékoli změně své adresy, ať už by šlo o změnu přechodnou či trvalou.
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9.10. Zákazník tímto bere na vědomí, že při podpisu této Rámcové smlouvy je Věřitel povinen provést jeho
identifikaci,  případně kontrolu  způsobem podle  zákona č.  253/2008 Sb.,  o  některých opatřeních proti
legalizaci  výnosů z trestné činnosti  a financování terorismu, v platném znění,  a to buď osobně, nebo
prostřednictvím svých zprostředkovatelů, resp. k tomu pověřených osob. Pro případ provedení identifikace
Zákazníka  prostřednictvím zprostředkovatele  Věřitele,  resp.  k  tomu pověřených  osob,  tímto  Zákazník
výslovně souhlasí s poskytnutím informací Věřiteli, včetně kopií příslušných dokladů týkajících se
jeho identifikace a/nebo kontroly ze strany zprostředkovatele, resp. Věřitelem pověřených osob.

9.11. Zákazník bere na vědomí, že spory vzniklé při plnění této Rámcové smlouvy a Dílčích smluv je oprávněn
řešit finanční arbitr (jak je tento specifikován zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném
znění).

9.12. Zákazník potvrzuje,  že před podepsáním této Rámcové smlouvy si  přečetl  všechny její  podmínky,  že
porozuměl všem ustanovením Rámcové smlouvy, že tato Rámcová smlouva představuje jeho svobodnou
vůli a že nebyla uzavřena pod hrozbou nebo nátlakem nebo v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

9.13. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti doručované Zákazníkovi Věřitelem se považují za doručené:
9.13.1. okamžikem převzetí písemnosti Zákazníkem;
9.13.2. okamžikem odmítnutí převzetí písemnosti Zákazníkem;
9.13.3. po uplynutí lhůty pro uložení dnem, kdy bude písemnost vhozena do poštovní schránky Zákazníka.

9.14. Tato Rámcová smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních,  z nichž jedno obdrží  Zákazník a druhé
TOMMY STACHI. Rámcová smlouva je následně zveřejněna v Klientském centru, kde si jej Zákazník po
přihlášení pod svými Přihlašovacími údaji může kdykoliv zobrazit, vytisknout, případně uložit v elektronické
podobě (formát pdf).

Za TOMMY STACHI .............................. Podpis Zákazníka ..............................
Patrik Veselý

Místo a datum: Praha 09/11/2016 Místo a datum: Praha 09/11/2016


