Smluvní podmínky
Smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřené se společností
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

1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto smluvní podmínky (dále jen "SP") představují základní právní rámec práv a povinností pro právní
vztahy ze Smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřené mezi námi, tj. společností Silverside Czech, s.r.o. a
Vámi jako naším klientem (dále jen "Smlouva"). Předmětem této Smlouvy je poskytnutí bezúčelového
úvěru s pevně stanovenou úrokovou sazbou. V případě, že jsem se dohodli na refinancování úvěru, pak
předmětem Smlouvy je poskytnutí úvěru s pevně stanovenou zápůjční úrokovou sazbou, jež bude
použit k refinancování úvěru dle dřívější smlouvy o zápůjčce.
1.2 Na základě této Smlouvy o úvěru jsme se Vám zavázali poskytnout Úvěr buď ve formě bezúčelového
úvěru popřípadě poskytnutí Úvěru s pevně stanovenou úrokovou sazbou, jež bude zcela použit k
refinancování úvěru dle Původní smlouvy za splnění podmínek dohodnutých mezi námi a Vy se
zavazujete peněžní prostředky ve výši Úvěru spolu s příslušným Úrokem a dalšími náklady za jeho
poskytnutí v Termínu splatnosti vrátit. Tyto SP jsou nedílnou součástí Smlouvy.

2. Proces uzavření Smlouvy
2.1 Návrh Smlouvy
2.1.1 Prostřednictvím našich internetových stránek na adrese www.silverside.cz (dále jen "Internetové
stránky") jste zadal základní parametry úvěru, o který máte zájem, a dále Vaše základní osobní
údaje. Pokud jste byl na naše Internetové stránky přesměrován z internetových stránek jiného
provozovatele, pak jste základní parametry úvěru na naších Internetových stránkách potvrdil.
2.1.2 Na Váš mobilní telefon Vám byl zaslán SMS kód, jehož vyplněním a odesláním jste odsouhlasil
úplnost a pravdivost Vámi uvedených údajů a zároveň jste jím podepsal souhlas se zpracováním
Vašich osobních údajů naší společností a zároveň jste souhlasil, abychom Vás kdykoli
kontaktovali na Vámi uvedeném telefonním čísle nebo emailu, popřípadě adrese a zároveň
souhlasíte s tím, abychom kontaktovali Vašeho zaměstnavatele nebo jakékoli jinou třetí osobu
za účelem ověření přesnosti a pravdivosti Vámi uvedených údajů.
2.1.3 Zadáním čísla svého Bankovního účtu zároveň prohlašujete, že se jedná o Váš Bankovní účet
nebo že k tomuto účtu máte alespoň dispoziční právo.
2.1.4 Tímto Vám byl založen Váš osobní účet na našich Internetových stránkách (dále jen "Klientský
profil"). Na email jste obdržel přístupové údaje a heslo ke Klientskému profilu, ve kterém
naleznete vzor Smlouvy o spotřebitelském úvěru, tyto SP, Standardní informace o
spotřebitelském úvěru a Vaše Čestné prohlášení o příjmech a výdajích, jakmile tyto informace od
Vás obdržíme.

2.1.5 Dále jste byl požádán o uploadování scanu Vašeho občanského průkazu, druhého průkazu
totožnosti a případně scanu z vašeho výpisu z účtu.
2.1.6 Také jsme ověřili to, že peníze budeme zasílat na Váš Účet a to prostřednictvím toho, že jste skrz
platební bránu ThePay zaslal 1 Kč, která Vám byla ihned vrácena, či tak, že jste nám zaslal na náš
účet 1 Kč, kterou Vám v průběhu několika dalších dnů vrátíme.
2.1.7 Hotový návrh Smlouvy, který Vám byl vygenerovaný na Internetových stránkách a dále veškerá
dokumentace - Čestné prohlášení o příjmech a výdajích, tyto SP, Standardní informace o
spotřebitelském úvěru, Splátkový kalendář a popřípadě další Vám budou předloženy k revizi.
Jejich schválením prohlašujete, že jste se s dokumenty řádně seznámil a souhlasíte s nimi v
takovém znění, v jakém je nám odešlete. Poté kliknete na tlačítko "Vygenerovat SMS kód k
podpisu". Na základě této žádosti Vám bude vygenerován SMS kód, který Vám odešleme na Váš
mobilní telefon. Tento SMS kód vložíte do předmětného pole a stiskněte tlačítko "Závazně žádám
o půjčku". Odesláním návrhu na uzavření Smlouvy vyjadřujete souhlas s tím, že Smlouva bude
prostřednictvím Internetových stránek uzavřena tak, že stisknutím tlačítka "Závazně žádám o
půjčku" na Internetových stránkách vyjádříte svoji vůli uzavřít s námi Smlouvu.
2.1.8 Jakmile obdržíme Váš návrh Smlouvy, pak vyhodnotíme ještě jednou Vaši úvěryschopnost a
zhodnotíme, zda na základě Vámi poskytnutých informací jste schopen Úvěr splácet a zároveň
zda Vás skutečnost, že se zavážete k jeho splácení, existenčně neohrozí.
2.1.9 Pokud jsme na základě Vámi poskytnutých informacích vyhodnotili, že by pro Vás byly vhodné
jiné parametry Úvěru, než jste původně požadoval, seznámili jsme Vás s jinými možnostmi úvěru,
které nás ovšem ale nezavazují k tomu, že Vám takový úvěr poskytneme.
2.1.10 Pokud Vám odmítneme poskytnout spotřebitelský úvěr v důsledku posouzení Vaší
úvěruschopnosti, bez zbytečného odkladu Vás o tomto odmítnutí informujeme, a pokud je
důvodem neposkytnutí výsledek automatizovaného zpracování údajů, nebo vyhledávání v
databázi podle § 88 odst. 1 ZSÚ, pak Vás vyrozumíme o tomto výsledku a o použité databázi.
2.1.11 Vaším návrhem na uzavření Smlouvy jste vázán po dobu sedmi (7) dnů. Během této doby
můžeme kdykoli Váš návrh na uzavření Smlouvy akceptovat či odmítnout a to oznámením
učiněném v Klientském profilu a/nebo prostřednictvím e-mailu. Pokud během těchto sedmi (7)
dnů nebude Váš návrh akceptován, platí, že byl odmítnut.

2.2 Uzavření Smlouvy
2.2.1 Po předložení návrhu Smlouvy provedeme posouzení správnosti a úplnosti údajů v ní uvedených
a dalších informací, které nám byly sděleny. Pokud dospějeme k závěru, že Váš návrh Smlouvy je
možné akceptovat, pak Vás o tom informujeme zprávou na Váš email, ve kterém obdržíte
podepsanou Smlouvu a také se tato objeví ve Vašem klientském profilu.
2.2.2 Přijetím Vaší nabídky, a tedy okamžikem vzniku Smlouvy, je ve smyslu občanského zákoníku
podpis Smlouvy oběma stranami, k čemuž dochází naším oznámením že jsme Váš návrh k
uzavření Smlouvy přijali a to uvedením informace o schválení Vašeho návrhu v Klientském
profilu a zasláním informace na Váš email (dále jen "Den uzavření Smlouvy").

2.2.3 V takovém případě dáme příkaz k bezhotovostnímu převodu prostředků odpovídajících sjednané
celkové výši Úvěru na Váš Bankovní účet. K odeslání částky ve výši Úvěru dojde zároveň v Den
uzavření Smlouvy, s čímž výslovně souhlasíte. Převedením peněžních prostředků a poskytnutím
Úvěru se rozumí okamžik zadání příkazu k jejich odepsání z našeho bankovního účtu za
podmínky, že peněžní prostředky budou připsány na Bankovní účet.
2.2.4 Den uzavření Smlouvy je pro účely vypočtu přesné výše roční procentní sazby nákladů ("RPSN")
považován za "Den poskytnutí úvěru". Při stanovení výše RPSN se vychází z těchto předpokladů:
mezi dnem vyplacení úvěru a Dnem splatnosti první Splátky uplyne právě 30,41666 dnů (tj.
365/12), Den splatnosti každé následující Splátky bude následovat vždy po uplynutí každých
30,41666 dnů ode Dne splatnosti předchozí Splátky, bude poskytnut Úvěr se základními
parametry úvěru uvedenými ve Smlouvě a Smluvní strany řádně a včas splní své povinnosti. Ve
Vašem Klientském profilu bude uvedena přesná výše RPSN Úvěru vypočtená na základě znalosti
přesného počtu dnů mezi Dnem poskytnutí úvěru a Dnem splatnosti první Splátky.
2.2.5 Uzavřením Smlouvy jsme se dohodli, že uložení Smlouvy a SP ve formátu PDF na pevných discích
našeho serveru a/nebo ve Vašem Klientském profilu, vyhovuje požadavku na poskytnutí
Smlouvy v písemné formě a na trvalém nosiči dat, jelikož tento způsob Vám umožňuje uchování
informací určených Vám osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto
informací, a zároveň Vám umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě.

2.3 Refinancování úvěru
2.3.1 Pokud jste s námi již měl uzavřenou Původní smlouvu, přičemž jsme se dohodli na tom, že Vám
poskytneme Úvěr ve výši dlužné jistiny z Původní smlouvy, pak jsme se dohodli na tzv.
Refinancování úvěru.
2.3.2 V případě Refinancování úvěru je předmětem této Smlouvy poskytnutí Úvěru s pevně
stanovenou úrokovou sazbou, jež bude zcela použit k refinancování úvěru dle Původní smlouvy.
2.3.3 V tomto případě bude probíhat uzavírání Smlouvy obdobně jako v článku 2.1 a 2.2 těchto SP jen v
tomto případě jsme znovu neověřovali Váš Účet a o Smlouvu jste požádal prostřednictvím
Klientského profilu či ve výjimečných případech prostřednictvím emailu. Vaši úvěryschopnost
jsme nicméně znovu vyhodnocovali.
2.3.4 K uzavření Smlouvy došlo tak, že jste byl seznámen s veškerou Smluvní dokumentací a zadáním
SMS kódu a stiskem tlačítka "Závazně žádám o refinancování Úvěru" Vám byl poskytnut nový
Úvěr, a to ve stejné výši jako je nesplacená část úvěru dle Původní smlouvy.
2.3.5 V tomto případě finanční částka odpovídající Úvěru dle této Smlouvy byla započtena na Váš úvěr
vyplývající z Původní smlouvy a tímto Vám byl Úvěr poskytnut. Ve Vašem Klientském profilu se u
Původní smlouvy objevila informace, že byl úvěr zcela splacen.

3. Proces splácení Úvěru
3.1 Splácení Úvěru
3.1.1 Jste povinen řádně a včas splácet poskytnutý Úvěr v souladu se Smlouvou, jejíž nedílnou součástí
jsou tyto SP a Splátkový kalendář. Jste zejména povinen dodržovat sjednanou výši Splátek a Dny
splatnosti Splátek Úvěru, a to pod ztrátou výhody splátek.
3.1.2 Počet a výše Splátek včetně všech Dnů splatnosti Splátek je uveden ve Splátkovém kalendáři,
výše Splátek se po dobu splácení nemění V každé Splátce je zahrnuta platba jistiny Úvěru a
platba Úroku. Úrok zahrnutý do každé Splátky odpovídá úroku přirostlému k jistině Úvěru ke Dni
splatnosti poslední Splátky. Den splatnosti první Splátky je 30. den po Dni čerpání úvěru, ledaže je
ve Smlouvě sjednáno jinak. Následující Splátky jsou dále splatné ve stejný́ den každého
následujícího měsíce. Připadne-li Den splatnosti Splátky na den, který v daném měsíci není, je
Splátka splatná poslední den daného měsíce. Připadne-li termín splatnosti Splátky na den
pracovního klidu nebo svátek, je Splátka splatná poslední pracovní den předcházející dnu
pracovního klidu.
3.1.3 Veškeré platby jste povinen provádět:
3.1.3.1 buď převodem platby Splátky na náš účet uvedený ve Smlouvě a Splátkovém kalendáři,
přičemž každá platba Splátky musí být označena variabilním symbolem, kterým je číslo
Smlouvy. Neoznačení platby Splátky variabilním symbolem nebo jeho správnou formou
může mít za následek, že Vaše platba Splátky nebude považována za uhrazenou, přičemž
veškeré negativní důsledky budou k vaší tíži,
3.1.3.2 nebo skrz Váš Klientský profil, kde máte možnost zaplatit Splátku tak, že zvolíte možnost
"Uhradit Splátku" a poté zadáte údaje o Vaší platební kartě, kterou Splátku uhradíte
okamžitě bez nutnosti čekat na bankovní převod skrz platební bránu ThePAy či skrze
internetové bankovnictví podporovaných bank,
3.1.3.3 nebo vložíte platbu hotovostně na náš účet v pobočce příslušné banky. I při tomto
způsobu je nutno označit platbu Splátky variabilním symbolem, kterým je číslo Smlouvy.
3.1.4 Veškeré Vaše řádně identifikované platby Splátek se považují za uhrazené okamžikem jejich
připsání na náš účet, nejdříve však dnem jejich splatnosti. V případě, že byste chtěl Úvěr
předčasně splatit a to i jen částečně, je nutno postupovat v souladu s článkem 3.2 těchto SP.
Veškeré náklady spojené se splácením nesete výlučně Vy.
3.1.5 V případě, že ke Dni splatnosti Splátky neuhradíte dlužnou Splátku jinak, dostáváte se do
prodlení s úhradou Splátky a případné části Dlužné částky a případných Úroků z prodlení, Smluvní
pokuty a Poplatky za upomínání budou hrazeny v souladu se článkem 4.1.4 těchto VOP níže.
3.1.6 V případě, že od Vás obdržíme platbu, ale tato platba nepostačí k úhradě veškerých pohledávek,
které máme za Vámi, pak započítáme platbu v následujícím pořadí:
3.1.6.1 Náklady na vymáhání jakékoli částky
3.1.6.2 Poplatky za upomínky

3.1.6.3 Smluvní pokuta před zesplatněním
3.1.6.4 Smluvní pokuta v případě zesplatnění
3.1.6.5 Úrok z prodlení
3.1.6.6 Úrok
3.1.6.7 Úvěr (jistina)

3.2 Předčasné splacení Úvěru
3.2.1 Jste oprávněn Úvěr zcela nebo zčásti splatit. Nicméně, pokud zamýšlíte Úvěr předčasně splatit,
pak je nutno nás kontaktovat a písemně informovat na emailu info@silverside.cz, dopisem na
adresu sídla naší Společnosti, jež je uvedena výše nebo skrz Váš Klientský profil (dále jen
"Informace o předčasném splacení"). V Informaci o předčasném splacení musíte uvést číslo
Smlouvy, jak velkou část Úvěru hodláte splatit a ke kterému datu, přičemž toto datum musí být
stanoveno tak, aby nám byla dána dostatečná lhůta k vyčíslení pohledávky, tj. alespoň 15 dnů
přede dnem odeslání Informace o předčasném splacení (dále jen "Den předčasného splacení"). Na
základě Vaší žádosti Vám také zašleme přesné vyčíslení celkové pohledávky ke Dni předčasného
splacení. Do deseti dní od doručení Informace o předčasném splacení Vám ve Vašem Klientském
profilu vyčíslíme částku, kterou je nutné uhradit, aby došlo k předčasnému splacení celého
Úvěru, pokud budete žádat o předčasné splacení celého Úvěru. Při vypočtu této částky
zohledníme předpokládané ponížení celkových nákladů Úvěru při předčasném splacení dle
Informace o předčasném splacení.
3.2.2 Pokud nám zašlete Informaci o předčasném splacení, ale k Vámi uvedenému Dni předčasného
splacení nebude uhrazena Vámi celá částka buď pro splacení celého Úvěru či Vámi určené části
Úvěru, pak budeme Vámi odeslanou částku považovat za předčasné splacení Úvěru ke Dni
předčasného splacení, a to ve výši přijaté částky. Dle tohoto upravíme Splátkový kalendář, který
aktualizujeme ve Vašem Klientském profilu.
3.2.3 Pokud nám ke Dni splatnosti Splátky zašlete částku vyšší, než je Splátka dle Splátkového
kalendáře, ale nezašlete nám předtím Informaci o předčasném splacení, pak budeme považovat
částku převyšující Splátku za předplacení.
3.2.4 V případě předčasného splacení máte právo na snížení celkových nákladů Úvěru o výši nákladů,
které byste byl povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení Úvěru.
3.2.5 Pro případ předčasného splacení Úvěru máme právo na náhradu nutných a objektivně
odůvodněných nákladů, které nám vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením.
3.2.6 Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše Úvěru,
přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem Úvěru 1 rok. Není-li tato
doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené
části celkové výše Úvěru.

4. Sankční platby
4.1 Prodlení před zesplatněním
4.1.1 Naším cílem je, aby byla každá Splátka uhrazena řádně a v Den splatnosti Splátky. Nicméně se
může stát, že nebudete schopen splácet. V tom případě Vás žádáme o kontaktování naší
společnosti na emailu či telefonním čísle uvedeném ve Vašem Klientském profilu, abychom s
Vámi mohli dohodnout případné změny plateb a mohli se domluvit i na výši případných dalších
plateb případně na Refinancování Úvěru.
4.1.2 V případě, že se ke Dni splatnosti Splátky nebude uhrazena celá Splátka, pak Vás na tuto
skutečnost upozorníme ve Vašem Klientském profilu a zašleme Vám také upozornění na email.
Pokud Splátku uhradíte do 5 dnů ode dne odeslání upomínky, nebudeme po Vás požadovat
žádnou Smluvní pokutu, ale pouze Poplatky za předmětné upomínky.
4.1.3 Z toho důvodu, aby nedocházelo k narůstání celkové naší pohledávky za Vámi, pak jste ve
Smlouvě souhlasili s tím, abychom Vám průběžně zasílali upozornění formou SMS zpráv, zpráv
elektronické pošty (e-mailem) či se Vám snažili dovolat na Vaše mobilní číslo. Tyto činnosti však
stojí velké finanční náklady. Za tato upozornění jsme tedy od Vás oprávnění vyžadovat Poplatky
za upomínku ve výších, jež jsou uvedena ve Smlouvě. Celková výše Poplatků za upomínky je tak
stanovena počtem odeslaných SMS upomínek, e-mailových upomínek a pokusů o telefonické
navázání kontaktu s Vámi. Ve Vašem Klientském profilu naleznete druhy a data těchto
upomínek.
4.1.4 Po celou dobu Vašeho prodlení se splatností jakékoli Splátky Vám budeme účtovat Úrok z
prodlení z dlužné částky ve výši stanovené ve Smlouvě
4.1.5 Pokud nebude uhrazena Splátka ani do 5 dnů ode Dne splatnosti Splátky, pak po Vás budeme
požadovat Smluvní pokutu před zesplatněním ve výši stanovené ve Smlouvě.
4.1.6 Souhrn veškerých Smluvních pokut před zesplatněním, které budeme takto požadovat, budou
činit méně než 3.000 Kč za každý́ kalendářní rok.
4.1.7 Smluvní pokuty před zesplatněním jsou splatné Den splatnosti následující Splátky ode dne, kdy
jsme Vám v Klientském profilu oznámili, že po Vás Smluvní pokutu požadujeme.
4.1.8 Pokud neuhradíte Splátku ani po zaslání upomínek, pak přistoupíme k tomu, že vymáhání
předmětné Splátky a Sankčních plateb předáme externí agentuře. Tato agentura si za vymáhání
dlužné částky bude účtovat svůj poplatek, přičemž naše společnost bude mít další náklady s
komunikací s touto externí agenturou. Proto v případě předání k vymáhání externí agenturou
Vám budeme současně účtovat Poplatek za vymáhání ve výši stanovené ve Smlouvě.
4.1.9 Jste povinen platit jednotlivé Splátky řádně a včas, a to pod ztrátou výhody splátek, tj. můžeme
žádat zaplacení celé Dlužné částky včetně veškerých Sankčních plateb pokud nezaplatíte
některou Splátku řádně a včas.
4.1.10 Před tím, než se Úvěr stane v důsledku Vašeho prodlení splatným, vyzveme Vás vždy k uhrazení
dlužné Splátky a poskytneme Vám k tomu lhůtu alespoň 30 dnů (dále jen "Výzva k uhrazení").

4.2 Prodlení po zesplatnění
4.2.1 Pokud dlužnou Splátku neuhradíte ani ve lhůtě uvedené ve Výzvě k uhrazení, pak jsme
oprávněni jednostranně rozhodnout o tom, že byl Úvěr zesplatněn. O tom Vás budeme
informovat odesláním informace na Váš email a uvedením této informace na Vašem Klientském
profilu. Den, ve který Vám odešleme oznámení o zesplatnění na email a oznámíme Vám
zesplatnění na Klientském profilu dále jen "Den zesplatnění".
4.2.2 Stane-li se Úvěr v důsledku Vašeho prodlení splatným, týká se tato splatnost pouze nesplacené
jistiny Úvěru, nikoli i budoucích nákladů Úvěru.
4.2.3 Ke Dni zesplatnění se stává splatná celá jistina Úvěru a zároveň veškerý Úrok, který přirostl k
úvěru ke Dni zesplatnění (obojí dále jen "Zesplatněný úvěr").
4.2.4 Pokud nám Zesplatněný úvěr spolu s jakoukoli Sankční platbou nebyl uhrazen ke Dni
zesplatnění, pak jste povinni platit Úroky z prodlení dle Smlouvy z celé částky Zesplatněného
úvěru s to až úplného splacení Sankčních poplatků a Zesplatněného úvěru.
4.2.5 Zároveň Vám vzniká povinnost nám hradit Smluvní pokutu v případě zesplatnění ve výši
uvedené ve Smlouvě a to ode dne následujícího po Dni zesplatnění.
4.2.6 Souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové
výše Úvěru, nejvýše však 200000 Kč.
4.2.7 Jsme dále také po Vás oprávněni požadovat náhradu způsobené škody v plné výši a jsme také
oprávněni domáhat se uspokojení svých pohledávek v plné výši v soudním řízení. V tomto
případě jste nám povinni nahradit náklady řízení spojených s vymáháním našich pohledávek za
Vámi v nalézacím a případně i exekučním řízení.

5. Refinancování úvěru
5.1 Pokud se dostanete do situace, když zjistíte, že nebudete schopen splácet Splátky řádně a včas, pak jste
dle Smlouvy a těchto SP povinen nás o tomto informovat a to na emailu či na telefonním čísle naší
společnosti, popřípadě můžete kliknout na "Refinancovat Úvěr" ve Vašem Klientském profilu.
5.2 Pokud zjistíme, že Vaše neschopnost splácet je pouze dočasná, tak se můžeme dohodnout, že pokud
uhradíte celý Úrok přirostlý k Úvěru ke Dni refinancování, pak s Vámi uzavřeme novou smlouvu o
spotřebitelském úvěru z důvodu Refinancování Úvěru. To znamená, že uzavření nové smlouvy bude
probíhat dle článku 2.3 těchto SP.
5.3 Pokud se dohodneme na uzavření nové Smlouvy o úvěru dle tohoto článku SP, pak musíte do dne, na
kterém se dohodneme splatit veškeré splatné Úroky a Sankční platby (dále jen "Den splatnosti při
refinancování").
5.4 Do dne splatnosti při refinancování musí být částka ve výši veškerých splatných Úroků a Sankčních
plateb připsána pod správným variabilním symbolem na našem bankovním účtu, jinak nebude možno
Refinancování Úvěru poskytnout.

6. Odstoupení od Smlouvy
6.1 Od Smlouvy můžete odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne
uzavření této Smlouvy.
6.2 Od Smlouvy můžete odstoupit podle odstavce 1 v písemné formě na adresu naší společnosti uvedené
ve Smlouvě či zasláním odstoupení, jež obsahuje veškeré podstatné náležitosti na náš email
info@silverside.cz Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno
poskytovateli v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém
nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Náklady na odstoupení od Smlouvy ponesete Vy.
6.3 Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší.
6.4 Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy, jste nám povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů
ode dne odeslání odstoupení, zaplatit
6.4.1 Částku ve výši Úvěru (jistinu),
6.4.2 Úrok ve výši, na kterou by nám vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za
období ode dne, kdy byl Úvěr čerpán, do dne, kdy je Úvěr splacen, a
6.4.3 případné nevratné poplatky zaplacené poskytovatelem orgánům veřejné správy nebo jiným
osobám pověřeným výkonem veřejné správy, které Vám v případě jejich existence, sdělíme ve
Vašem Klientském profilu.

7. Souhlas se zpracováním Osobních údajů
7.1 Souhlasíte s tím, že si v souvislosti s uzavřením Smlouvy a/nebo Vaší registrace v Klientském profilu
shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme Vaše Osobní údaje způsobem a v rozsahu, v jakém jste
udělil se zpracováním svých Osobních údajů svůj souhlas a to v dokumentu Souhlas se zpracováním
osobních údajů.
7.2 Tímto prohlašujete, že Vám bylo oznámeno, že nejste povinen poskytnout své Osobní údaje ani svůj
souhlas s jejich zpracováním a že svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů můžete kdykoliv odvolat
a také jste byl obeznámen se všemi ostatními informacemi, jež vyžaduje zákon č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7.3 Také prohlašujete, že pokud jste nám se žádostí nebo Smlouvou poskytl osobní údaje třetích osob,
získal předem od těchto třetích osob výslovný souhlas s jejich poskytnutím a s následným zpracováním.
7.4 Souhlasem s dokumentem Souhlas se zpracováním osobních údajů jste nám dal souhlas se zpracováním
svých Osobních údajů a to až do doby Vašeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Osobní údaje, které jste uvedl, slouží výhradně pro naše potřeby naší společnosti a nebudou poskytnuty
jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb či jinak než v rozsahu dokumentu Souhlas se
zpracováním osobních údajů.

8. Ostatní ustanovení
8.1 Vaše povinnost platit jakoukoli smluvní pokutu se nedotýká našeho nároku na náhradu škody v plné výši
vedle smluvní pokuty.

8.2 Přístupové údaje ke Klientskému profilu jste povinen uchovávat na bezpečném místě, odděleně od
svých osobních dokladů, zabránit jejich zneužití neoprávněnými osobami, zamezit přístupu třetích osob
k těmto údajům a přijmout dostatečná opatření na jejich ochranu. V opačném případě zcela odpovídáte
za škodu způsobenou zneužitím těchto informací.
8.3 Jste nás povinnen okamžitě informovat, jakmile dojde ke změně v některém z Vašich údajů, nejpozději
však do dalšího pracovního dne. Zejména jste povinen zajistit, že v případě změny čísla Vašeho
mobilního telefonu nás budete informovat přednostně, jelikož na Váš mobilní telefony budou zasílány
SMS zprávy s jednorázovým heslem, bez jejichž zadání se nebudete moci do Klientského centra
přihlásit.
8.4 Tímto výslovně souhlasíte s tím, abychom kdykoliv postoupili svá práva a povinnosti v souvislosti se
Smlouvou či jejich část jakékoli třetí osobě. Vy nesmíte postoupit svá práva a povinnosti v souvislosti se
Smlouvou či jejich část postoupit na jinou osobu bez našeho písemného souhlasu.
8.5 Prohlašujete, že nejste politicky exponovanou osobou.
8.6 V případě reklamací postupujeme dle Reklamačního řádu, jež je zveřejněn na našich Internetových
stránkách i ve Vašem Klientském profilu.
8.7 V souladu s ustanovením § 630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jsme se
dohodli, že se naše a Vaše práva, vzniklá na základě této Smlouvy, promlčují ve lhůtě 8 let, počítané ode
dne, kdy práva mohla být uplatněna poprvé.
Máte možnost předložit stížnost Kanceláři finančního arbitra, Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1
(http://www.finarbitr.cz/cs/).
8.8 Orgánem vykonávajícím dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem, kterému je
Smlouva podřízena, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, a to do doby,
než Česká národní banka rozhodne o udělení oprávnění k činnosti dle zákona, nejdéle však do doby 18
měsíců ode dne nabytí účinnosti Zákona, kdy se orgánem dohledu stane Česká národní banka se sídlem
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
8.9 Prohlašujete, že nepoužije na Splátky či platby jakýchkoli dlužných částek finance pocházející z trestné
činnosti
8.10 Prohlašujete, že je Vám známo, že máte právo obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě
tabulky umoření.
8.11 Prohlašujete, že je Vám známo, že máte právo obdržet bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky
umoření uvedené v příloze č. 5 k ZSÚ kdykoliv během trvání závazku z této Smlouvy. Takovou žádost je
třeba podat emailem na adresu info@silverside.cz nebo písemně dopisem na naši adresu, kterou
naleznete v záhlaví Smlouvy. Tabulka umoření Vám následně bude odeslána na Váš email a to
nejpozději do 30 dnů od přijetí Vaší žádosti.
8.12 Prohlašujete, že jste byl senzámen s tím, že neposkytujeme radu dle §85 ZSÚ.

