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Rámcová smlouva číslo 1000001 
o našich službách včetně platebních

Než začnete číst

Abychom Vám mohli začít poskytovat své služby, musíme spolu podepsat tuto rámcovou smlouvu. Snažili jsme se, 

abychom ji napsali co nejsrozumitelněji, jestli ale něčemu přesto nebudete rozumět, zeptejte se nás ještě před jejím 

podpisem. Rádi Vám všechno vysvětlíme.

1. Úvodem

 — Rámcovou smlouvou se zavazujeme poskytovat Vám naše služby včetně platebních. Přehled těch, které jste si 

vybral, najdete v bodu 2.

 — Za rámcovou smlouvu, která se řídí zákonem o platebním styku, považujeme smlouvy, kterými si zakládáte běžný  

a spořicí účet, získáte od nás debetní kartu, platební nálepku, kód pro vklad či výběr nebo jiné platební služby.

 — Nedílnou součástí rámcové smlouvy jsou naše další dokumenty:

a) Obchodní podmínky

b) Ceník

c) Podmínky pro používání karet

d) Podmínky pro používání úvěru

e) Podmínky pro používání hypotéky

f) Podmínky pro používání kontokorentu

g) Pojistné podmínky a Rámcová pojistná smlouva

h) Přehled cen pojištění

i) Podmínky poskytování odměn a výhod

U těchto dokumentů je důležité, abyste si je přečetl a rozuměl jim, protože podpisem rámcové smlouvy se 

vzájemně zavazujeme k jejich dodržování. Pokud jsme Vám tyto dokumenty nedoručili, tak jak jsme se dohodli, 

nebo jste se s nimi nemohl dostatečně seznámit, pak tuto rámcovou smlouvu nepodepisujte.

2. Přehled sjednaných služeb

Běžný účet: 1234567890 Kód banky: 3030 IBAN: CZ34 3030 0000 0012 3456 7890 Měna účtu: CZK 

Debetní karta nebo nálepka: 516844******6184 k účtu: 1234567890/3030, držitel karty: Evžen Pavouček

Výši úrokové sazby uvádíme v přehledu úrokových sazeb, který platí ke dni účinnosti rámcové smlouvy. Tento přehled 

najdete na našich internetových stránkách a ve své schránce dokumentů v internetovém bankovnictví.

Úvěr číslo 100000001

Druh úvěru: neúčelový, nezajištěný, na dobu určitou 

Výše úvěru: 9 000 CZK 

Způsob čerpání úvěru: převodem na běžný účet číslo 1234567890/3030
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Úvěr můžete využít, na co chcete. Čerpání proběhne tak, že Vám půjčené peníze připíšeme na běžný účet, a to bez 

zbytečného odkladu potom, jakmile tato smlouva nabude účinnosti.

Doba trvání úvěru: 96 měsíců 

Počet splátek: 96 se základní úrokovou sazbou, 87 s bonusovou úrokovou sazbou 

Výše pravidelné měsíční splátky: 141 CZK 

Den pravidelné splátky: 15. den v každém měsíci 

Datum první splátky: 15. den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k čerpání úvěru 

Způsob splácení: pravidelně automatickým inkasem z běžného účtu č. 1234567890/3030 

Úroková sazba: základní 10,90 % ročně, bonusová úroková sazba 9,90 % ročně

Výše úrokové sazby se může s výjimkou, kterou najdete v podmínkách pro používání úvěrů, v článku Základní  

a bonusový úrok, úročení úvěru, bod 4, v průběhu splácení úvěru změnit pouze v rozmezí základní a bonusové úrokové 

sazby. Podmínky uplatnění a změny základní a bonusové úrokové sazby popisujeme v Podmínkách pro používání úvěrů. 

V případě Vašeho prodlení se splácením se bonusová úroková sazba zvýší o 1,00 %. Úrok ale zvýšíme pouze jedenkrát 

za kalendářní měsíc.

Poplatek za poskytnutí úvěru: 0 CZK 

RPSN: Pokud úvěr načerpáte dnes, je RPSN ve výši 10,37 % ročně v případě bonusové úrokové sazby 9,90 % ročně. 

Pro základní úrokovou sazbu 10,90 % ročně k dnešnímu dni platí RPSN 11,47 % ročně.

Celková částka, kterou zaplatíte, je: 13 503,44 CZK v případě základní sazby, 12 226,97 CZK v případě sazby  

s bonusem.

Hodnota RPSN, výše celkové částky, kterou zaplatíte, a počet splátek závisí na tom, který den Vám peníze připíšeme na 

účet. Jejich konečnou výši tedy uvidíte ve svém internetovém bankovnictví. Počet splátek a částky, které zde uvádíme, 

platí jen když Vám peníze připíšeme ještě dnes. Pokud chcete o RPSN nebo celkových nákladech vědět více, podívejte 

se do přílohy číslo 5 zákona o spotřebitelském úvěru. Najdete v ní i vzorec, podle kterého RPSN vypočítáváme.

Dohodli jsme se, že máme také právo měnit výši úrokové sazby a RPSN. A to v případě, že se o více než 2 % 

ročně změní aktuální úroková sazba pro prodej na pražském trhu českých korunových mezibankovních depozit pro 

šestiměsíční období, takzvaný 6M PRIBOR, a tato změna bude oproti sazbě 6M PRIBOR zveřejněné v den podpisu 

smlouvy o úvěru nebo v nejbližší následující den, kdy byla tato sazba zveřejněná. Tyto sazby zveřejňuje Česká národní 

banka. V případě, že nebyla sazba zveřejněná v den podpisu smlouvy, můžeme výši úrokové sazby změnit (a to 

i opakovaně) od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po dni zveřejnění této sazby. Myslíme stále aktuální 

úrokovou sazbu 6M PRIBOR. Sazbu přitom změníme o rozdíl mezi aktuální a původní sazbou, která je uveřejněná v den 

podpisu smlouvy.

Úvěr můžete kdykoliv zdarma úplně nebo zčásti splatit. Pokud splatíe jen část úvěru mimořádnou splátkou, pamatujte, 

že je třeba dál hradit pravidelné měsíční splátky zbylého úvěru. Pravidelnou splátku je třeba přitom zaplatit i v měsíci, 

kdy nám pošlete tu mimořádnou. Mimořádná splátka samozřejmě není žádný problém. Jen musí být stejná nebo vyšší, 

než je splátka, kterou běžně splácíte.

Od smlouvy můžete odstoupit do 14 dní od jejího podpisu. Mějte ale na paměti, že nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy 

jsme od Vás dostali oznámení o odstoupení, nám musíte vrátit všechny půjčené peníze i s úrokem. Ten vypočítáme 

ke dni, kdy nám půjčené peníze vrátíte. Při počítání denního úroku z nesplacené výše úvěru vycházíme ze sjednané 

úrokové sazby, z toho, že rok má 365 dní a z celkového počtu dní, po které jsme Vám peníze půjčovali - tedy ode dne 

čerpání do dne splacení.

Pokud bychom Vás museli vyzvat, abyste nám celý úvěr zaplatili dříve, než jste původně počítali, budeme Vám dále vše, 

co nám dlužíte úročit aktuálním úrokem. Říká se tomu zesplatnění úvěru. Pokud nám dluh nezaplatíte, budeme Vám jej 

navíc úročit zákonným úrokem z prodlení. 
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Podpisem prohlašujete, že jste si vědom svojí finanční situace a víte, že budete schopen tento úvěr splácet.

Nesplácet úvěr včas se nevyplácí 

Pokud nám budete něco dlužit, například se zpozdíte se splátkou úvěru, máme nárok Vám naúčtovat úrok z prodlení v 

zákonné výši a náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vymáháním dlužné částky. 

Veškeré spory ze smlouvy o úvěru může rozhodovat finanční arbitr České republiky. Orgánem dohledu je Česká národní 

banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČ: 48136450. Ta má také právo řešit Vaše stížnosti. Třeba pokud 

budete mít pocit, že neplníme své povinnosti nebo společně nevyřešíme nějaký problém.

Odkládací podmínky

Pro účinnost rámcové smlouvy je nutné, abychom od Vás dostali všechny dokumenty, které potřebujeme k tomu, 

abychom Vám mohli peníze převést na Váš běžný účet. Jaké dokumenty po Vás chceme, najdete nejen ve svém 

internetovém bankovnictví, ale také v mailu, který Vám pošleme. Pokud bychom potřebovali nějaké další dokumenty, 

nebojte se, dáme Vám včas vědět.

3. Využívání služeb

Vše o každodenním používání, zakládání i rušení služeb najdete v našich obchodních podmínkách a v podmínkách pro 

používání sjednaných služeb.

 — Sjednávat, rušit a využívat bankovní služby můžete prostřednictvím našich poboček, a internetového a telefonického 

bankovnictví. Pokud Vám to umožníme, můžete bankovní služby sjednávat a využívat i prostřednictvím mobilního 

bankovnictví. Všechny uvedené možnosti jsou rovnocenné. Úkony, které Vy nebo my provedeme prostřednictvím 

internetového bankovnictví, považujeme za učiněné v písemné formě.

 — Při jednání s Vámi budeme používat tyto údaje:

Uživatelské jméno pro přihlášení do internetového bankovnictví: evzen.pavoucek

Primární e-mailová adresa: evzen.pavoucek@test.airbank.cz

Telefonní číslo pro zaslání hesla a autorizačních SMS: 772533600

Za tyto služby platíte podle Vámi zvoleného tarifu: Malý tarif.

4. Platnost smlouvy

 — Rámcovou smlouvu uzavíráme na dobu neurčitou. Rámcová smlouva začne platit, jakmile ji podepíšete a doručíte  

k nám. Udělejte to prosím nejpozději do 45 dnů od data našeho podpisu.

 — Pro účinnost rámcové smlouvy a jednotlivých služeb je třeba, abyste splnili odkládací podmínky uvedené v našich 

obchodních podmínkách, v podmínkách pro jednotlivé služby, případně v článku 2 této smlouvy nebo jejím dodatku 

k jednotlivé službě.

 — Tato rámcová smlouva se může měnit jedním z následujících způsobů:

a) Dodatkem, který spolu podepíšeme.

b) Změnovým dodatkem, kterým jeden z nás bude chtít rámcovou smlouvu změnit.

5. Práce s Vašimi osobními údaji a Vaše prohlášení

 — Podpisem rámcové smlouvy potvrzujete, že jste se seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních 

údajů, kde se dozvíte vše o tom, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji. Tento dokument jste měl v průběhu žádosti 

k dispozici a jeho aktuální znění najdete na našich internetových stránkách www.airbank.cz. 
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 — Podpisem této smlouvy prohlašujete, že nejste osobou politicky exponovanou podle zákona číslo 253/2008 Sbírky, 

o opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Rovněž prohlašujete, že nejste osobou 

se zvláštním vztahem k naší bance podle zákona číslo 21/1992 Sbírky, o bankách, a že víte o své povinnosti oznámit 

nám neprodleně, pokud se na tom něco změní.

6. Podpis smlouvy

 — Rámcová smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, zejména § 127 a následujícím zákonem číslo 

370/2017 Sbírky, o platebním styku, zákonem číslo 89/2012 Sbírky, občanského zákoníku, a zákonem číslo 

257/2016 Sbírky, o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.

 — Vzájemně prohlašujeme, že veškeré údaje uvedené v této rámcové smlouvě, případně ty, které jsme si řekli nebo 

napsali, jsou úplné a pravdivé.

Něco o Vás: A o nás: 

Evžen Pavouček Air Bank a.s., IČ: 29045371  

Rodné číslo: 6705230015 se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6  

Trvalá adresa: Jabloňová 362/17 Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, 

621 00 Brno, Česká republika spisová značka B 16013.

 — Je možné, že někde došlo k překlepu a Vaše údaje jsou uvedené špatně. V tom případě do následující tabulky 

napište prosím původní chybný údaj a vedle toho jeho opravu. My pak údaje opravíme nebo se s Vámi spojíme.

Původní chybný údaj: Opravený údaj:

 

 

 

 

 — Pokud jste našel příliš mnoho chyb nebo si nejste jistý, radši nám zavolejte na 515 202 202.

 — Pokud smlouvě rozumíte a souhlasíte s ní, podepište ji. Děkujeme.

Datum:  Váš podpis rámcové smlouvy: 

Místo:  Evžen Pavouček

Datum: 02.01.2017 12:51:04 Náš podpis rámcové smlouvy: 

Místo: Praha Robert Štefl, Ředitel péče o klienty

 Air Bank a.s., IČ 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, Praha 6, PSČ 160 00 
 Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka B 16013


