Smlouva o spotřebitelském úvěru
číslo:
(dále jen "Smlouva")
ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "OZ") a zákona č. 257/2016 Sb. o
spotřebitelském úvěru (dále jen "ZSÚ")
Společnost Silverside Czech, s.r.o.
IČ: 27605795,
se sídlem Klicperova 3208/12, Smíchov, 150 00 Praha 5,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118399
Zastoupená:
Informační centrum:
Telefonní číslo:
E-mail:
Internetové stránky:

ing. Vladimírem Michniewiczem
(+420) 222 745 072
info@silverside.cz
www.silverside.cz
(dále jen "Silverside")

a
Jméno a příjmení:
Rodné číslo (RČ):
Adresa trvalého pobytu:
Adresa pro doručování:
Číslo průkazu totožnosti:
Mobilní telefon:
E-mail:
Bankovní účet:

(dále jen "Klient")
(Silverside a Klient společně dále jen "Smluvní strany")
uzavřeli dne
tuto Smlouvu

INFORMACE O ÚVĚRU
Druh:

Výše Úvěru ("Úvěr"):
Poplatek za poskytnutí Úvěru:

bezúčelový spotřebitelský úvěr/úvěr
poskytnutý k uhrazení závazků Klienta u
Silverside)
Kč
0 Kč

Termín splatnosti Úvěru (Den splatnosti poslední
Splátky):
Doba trvání Úvěru:

měsíců

Roční úroková sazba ("Úrok"):

% p.a.

Výše úroku splatná za den v případě odstoupení od
smlouvy dle článku 6 SP:

Kč

Den, od kterého se počítá úrok:
Celková výše Úroku:

Kč

Dlužná částka (celková částka splatná Klientem):
Měsíční splátka zahrnuje:
(dále jen "Splátka")

splátku Úroku a příslušnou část jistiny Úvěru

Kč

Celková výše Splátky:
Počet Splátek:
Četnost hrazených Splátek:

měsíční.

Splátky hrazeny nejpozději do

viz splátkový kalendář ("Den splatnosti
Splátky").

Roční procentní sazba nákladů:

%

Číslo původní smlouvy ("Původní smlouva"):

-

Původní dlužná částka (dlužná částka dle Původní
smlouvy):

-

Způsob poskytnutí úvěru:

na Bankovní účet Klienta (dále jen "Bankovní
účet")

Sankční platby
Úrok z prodlení:

repo sazba ČNB + 8,00% p.a.

Smluvní pokuta:

% denně z dlužné jistiny

Poplatky za upomínky
Poplatek za SMS upomínku:

Kč

Poplatek za upomínku e-mailem:

Kč

Poplatek za telefonickou upomínku:

Kč

Poplatek za předání vymáhací agentuře:

Kč

Poplatek za vymáhání jakékoli části Dlužné částky
externí agenturou (dále jen "Poplatek za vymáhání"):

% z dlužné částky

1. Základní ustanovení
1.1 Silverside se zavazuje poskytnout za podmínek stanovených touto Smlouvou Klientovi Úvěr ve výši
stanovené v této Smlouvě a Klient se zavazuje tyto finanční prostředky Silversidu za podmínek
stanovených touto Smlouvou vrátit a současně zaplatit Silversidu sjednaný Úrok z Úvěru.
1.2 Tato Smlouva je uzavřena dnem, kdy bude odeslána Klientovi zpráva, že tato Smlouva byla podepsána
Silversidem.
1.3 Smluvní strany prohlašují, že Úvěr byl Klientovi poskytnut okamžikem, kdy Silverside zadala příkaz k
odepsání peněžních prostředků ve výši Úvěru z bankovního účtu Silversidu či dnem, kdy se Klientském
profilu Klienta u Původní smlouvy objevila informace, že byl úvěr z Původní smlouvy zcela splacen.
1.4 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy, ve kterých jsou poskytnuty veškeré informace ohledně
Úvěru a podmínky, kterými se tato Smlouva řídí.

2. Prohlášení Smluvních stran
2.1 Klient potvrzuje, že mu byly s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy poskytnuty Standardní
informace o spotřebitelském úvěru dle přílohy č. 2 zákona č. 257/2016 Sb., Zákon o spotřebitelském
úvěru (dále jen "ZSÚ"), že mu byl poskytnut dostatečný čas k seznámení s návrhem textu této Smlouvy
a všech dalších dokumentů a bylo mu poskytnuto náležité vysvětlení.
2.2 Klient prohlašuje, že je schopen splatit spotřebitelský úvěr a že je si vědom své povinnosti sdělit
Silversidu veškeré podstatné informace k posouzení své úvěryschopnosti, že předal Silversidu veškeré
potřebné dokumenty a pravdivé informace a že žádné podstatné informace, i pokud je Silverside
výslovně nepožadoval, nezamlčel. Klient prohlašuje, že zejména dokument Přehled příjmů a výdajů
obsahuje přesné a nezkreslené informace a pro případ jakýchkoli pochybností jak na jakoukoli otázku
odpovědět kontaktoval Klientské centrum Silverside.
2.3 Smluvní strany potvrzují, že jsou si vědomi všech rizik se Smlouvou spojených, že porozuměli
podmínkám této Smlouvy.
2.4 Smluvní strany prohlašují, že Silverside poskytl Klientovi před uzavřením této Smlouvy pečlivé a
náležité vysvětlení, tak že byl Klient schopen posoudit, zda Smlouva odpovídá jeho potřebám a finanční
situaci. Klient se seznámil s informacemi na Internetových stránkách, s vysvětlením informací v
dokumentu Standardní informace o spotřebitelském úvěru.
2.5 Klient prohlašuje, že obdržel veškerou dokumentaci ve formátu PDF, přičemž k těmto dokumentům má
přístup v Klientském profilu Klienta na Internetových stránkách Silversidu a toto umožňuje Klientovi
uchovat informace, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací a umožňuje
reprodukci těchto informací v nezměněné podobě. Klient prohlašuje, že mu byl poskytnut dostatečný
čas k seznámení se s těmito dokumenty před uzavřením Smlouvy a měl možnost si vyžádat dodatečné
vysvětlení ať už prostřednictvím telefonické linky či elektronické pošty na čísle a mailové adrese
uvedené v záhlaví této Smlouvy.

Klient prohlašuje, že je mu známo, že veškeré informace požadované ZSÚ či OZ, jsou uvedeny v této
2.6 Smlouvě, popřípadě v dokumentech, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy i na internetových
stránkách Silversidu.
2.7 Klient ještě před uzavřením této Smlouvy vyslovil souhlas dle Souhlasu se zpracováním osobních údajů,
kde mohl vyslovit svůj souhlas s nakládáním s jeho osobními údaji a s rozsahem tohoto souhlasu.
Silverside je tedy oprávněn nakládat s osobními údaji Klienta v takovém rozsahu, v jakém udělil souhlas
s nakládáním s osobními údaji.

3. Různé
3.1 Klient výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a nabídek elektronickou poštou na jeho
elektronickou adresu ze strany Silversidu a třetích osob a se zpracováním, shromažďováním a
nakládáním svých osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů v rozsahu a za účelem dle Souhlasu se zpracováním osobních údajů, jež udělil
Silversidu ještě před uzavřením této Smlouvy v rámci jednání o uzavření Smlouvy.
3.2 Klient prohlašuje, že je osobou starší 18 let, s trvalým pobytem na území České republiky, mající
pravidelný měsíční příjem.
3.3 Změny této Smlouvy mohou být prováděny pouze písemně, pokud není v této Smlouvě výslovně
uvedeno jinak.

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy:
• Smluvní podmínky
• Standardní informace o spotřebitelském úvěru
• Reklamační řád (uveřejněn na www.silverside.cz)
• Souhlas se zpracováním osobních údajů
• Čestné prohlášení klienta
• Splátkový kalendář

Silverside Czech, s.r.o.

Klient

