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Podmínky pro používání úvěru

Neodkládejte čtení podmínek na zítra

Chápeme, že čtení podmínek pro používání úvěru není žádná zábava. Zkuste si ale, prosím, najít čas a opravdu si je 

přečíst už na začátku naší spolupráce. Mají za úkol nastavit pravidla hry, abyste přesně věděli, co od Vás očekáváme 

a co naopak můžete Vy požadovat od nás. Pro začátek jsme vybrali pár důležitých bodů, které by Vám určitě neměly 

uniknout.

Proč toho o Vás chceme vědět tolik

Není toho málo, co o Vás potřebujeme vědět, abychom Vám mohli půjčit. Mnohdy jsou to i velmi osobní údaje. 

Půjčování peněz je ale poměrně složitý proces a vězte, že veškeré údaje, o které jsme Vás požádali, musíme opravdu 

nutně znát. Nicméně kdykoliv budete mít pochybnosti o tom, jak s Vašimi údaji nakládáme, můžete nám zavolat na  

515 202 202 a probereme to.

Úvěr, nebo půjčka... kdo se v tom má vyznat?

Možná Vás překvapí, že si od nás chcete vzít půjčku, ale v těchto podmínkách ji všude nazýváme úvěrem. Nemusíte 

mít strach, pro nás je to jedno a totéž, jenom ji takto musíme nazývat ve smluvních dokumentech, abychom se 

nedostali do křížku se zákonem.

Peníze nechodí po horách, ale po účtech

Určitě Vás bude zajímat, jak od nás půjčené peníze dostanete a kam nám naopak budete posílat jednotlivé splátky. 

Aby pro Vás byl celý proces co nejjednodušší, využijeme Váš běžný účet v Air Bank. Kdo jej u nás nemá, tomu běžný 

účet potřebný ke splácení půjčky založíme. Na tento účet Vám půjčené peníze také pošleme a naopak si z něj budeme 

pravidelně každý měsíc brát jednotlivé splátky. Vaší jedinou starostí tak zůstane, abyste v konkrétní den měli na tomto 

účtu vždy částku alespoň ve výši jedné splátky.

Vyplatí se hrát fér

I při půjčování peněz s Vámi jednáme otevřeně a je pro nás důležité, abyste věděli o všem, co se může stát. Pokud 

budete plnit všechny své závazky, bude radost s Vámi spolupracovat a rádi Vám také snížíme úrok Vaší půjčky 

bonusem. Když se se splácením opozdíte, z bonusu Vám něco ukrojíme. O bonus můžete postupně přijít i v případě, 

když peníze určené k převedení nepoužijete k doplacení své původní půjčky.

Víte, kolik nám celkem zaplatíte

Abyste měli dokonalý přehled o tom, kolik za Vaši půjčku nakonec zaplatíte, uvádíme výši všech celkových nákladů 

přímo ve Vašem internetovém bankovnictví, kde navíc najdete podrobný splátkový kalendář s mnoha užitečnými údaji. 

Těmito body to ovšem nekončí, právě naopak. Podmínky pro používání úvěru tím teprve začínají. Není to lehká četba, 

ale věřte nám – je povinná. Proto si je přečtěte až do konce, a když Vám nebude cokoliv jasné, zavolejte nám na  

515 202 202. Lepší je zeptat se hned na začátku než pak řešit případná nedorozumění.
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Výklad pojmů

Bankovní registr klientských informací (BRKI) – představuje databázi údajů o úvěrových vztazích mezi bankami 

a jejich klienty. BRKI je vytvořen na základě informací, které banky poskytují a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu 

vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti klientů bank.

finanční arbitr – hlavním posláním finančního arbitra je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů 

mezi občany a vybranými finančními institucemi. Finanční arbitr je mimosoudní orgán k řešení sporů, který bezplatně 

rozhoduje spory mezi zákazníky a finančními institucemi, a to výlučně na návrh zákazníka. Finanční arbitr může 

rozhodovat i spory týkající se spotřebitelských úvěrů.

Nebankovní registr klientských informací (NRKI) – základním účelem NRKI je vzájemné informování věřitelů 

o záležitostech vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů. Od ledna 2006 dochází 

i k výměně dat s Bankovním registrem klientských informací.

RPSN – roční procentní sazba nákladů. Na rozdíl od úrokové sazby zohledňuje i další parametry úvěru, například 

poplatky s úvěrem spojené, výši a počet splátek a další údaje. Pro výpočet přesné výše RPSN potřebujeme znát datum, 

kdy Vám peníze poskytneme na účet.

inkaso ke splácení úvěru – je zvláštní formou inkasa. Je to platební příkaz, kterým hradíte splátky Vašeho úvěru.  

Tento typ inkasa se řídí jak obchodními podmínkami, tak podmínkami pro používání úvěru.

smlouva o úvěru – dodatek nebo část rámcové smlouvy, kterou spolu sjednáváme při poskytnutí úvěru.

zájmové sdružení právnických osob SOLUS – cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování vytvářet společné 

databáze klientů, kteří neplní své závazky ve vztahu k členům sdružení, a tím přispívat k prevenci předlužování klientů 

a k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení.

základní parametry – patří mezi ně výše úvěru, výše a počet pravidelných měsíčních splátek, úroková sazba, RPSN, 

částka, kterou celkem zaplatíte. Tyto parametry uvidíte v internetovém bankovnictví při žádosti o úvěr.

Na úvod

1. Rámcová smlouva nebo dodatek k rámcové smlouvě, na základě kterých Vám poskytneme hotovostní úvěr, jsou 

smlouvou o úvěru ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru.

2. Tyto podmínky pro používání úvěru jsou nedílnou součástí smlouvy o úvěru uzavírané mezi Air Bank a Vámi – 

fyzickou osobou, spotřebitelem.

Jsou vydávané v souladu s obchodními podmínkami a v návaznosti na ně a stanovují základní pravidla, kterými se 

budeme my i Vy řídit při zřizování, vedení i rušení úvěrů. Pokud byste přece jenom objevili, že se něco dá vykládat 

jinak v těchto podmínkách a jinak v obchodních podmínkách, má přednost výklad pojmů v těchto podmínkách 

pro používání úvěru.

3. O úvěr můžete žádat jen v případě, že je Vám alespoň 18 let a chcete si ho vzít pro Vaši osobní potřebu.

4. Uzavřením smlouvy o úvěru a v souladu s ní se zavazujeme poskytnout Vám peníze v dohodnuté výši a za 

podmínek, na kterých jsme se společně domluvili. Vy se smlouvou o úvěru na oplátku zavazujete úvěr 

splatit, a to včetně souvisejících úroků a za podmínek uvedených ve smlouvě.

S čím souhlasíte

1. Může se stát, že budeme potřebovat ověřit údaje, které jsme od Vás dostali v žádosti o úvěr. Proto Vás můžeme 

požádat o předložení dokumentů, které tyto údaje potvrzují. Souhlasíte s tím, že si jejich platnost můžeme ověřit, 
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a to i u třetích osob (například u Vašeho zaměstnavatele), a přitom využít Vašich osobních údajů včetně rodného 

čísla.

2. Souhlasíte s tím, že po celou dobu trvání smlouvy o úvěru můžeme prověřovat a hodnotit Vaši majetkovou situaci. 

Nechceme Vám nahlížet do soukromí, ale potřebujeme mít jistotu, že se ve Vašem životě neděje nic zásadního, 

kvůli čemu by mohly nastat problémy se splácením Vašeho úvěru.

3. V průběhu žádosti o úvěr jste nám udělil/a souhlas následujícího znění: V souvislosti s uzavřením / žádostí 

o uzavření smlouvy mezi mnou a Air Bank a.s. (pro tento bod článku S čím souhlasíte dále jen „Smlouva“) 

souhlasím s tím, aby Air Bank a.s. za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé 

osobní údaje včetně mého rodného čísla (dále jen „osobní údaje“), a to způsobem, v rozsahu a za podmínek 

uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru 

klientských informací (dále jen „Informační Memorandum“).

Účelem zpracování mých osobních údajů na základě tohoto souhlasu je zajištění vzájemného informování 

oprávněných uživatelů Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) a Nebankovního registru 

klientských informací (dále jen „NRKI“) o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to 

i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů BRKI 

a NRKI. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů BRKI a NRKI jsou uvedeny 

v Informačním Memorandu.

Tento souhlas uděluji na dobu 1 roku ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a Air Bank a.s. byla 

nebo bude uzavřena Smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let od splnění 

veškerých mých finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem 

nahrazujícím splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak. 

Před podpisem tohoto souhlasu jsem se seznámil s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o mých 

právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci BRKI i pro účely vzájemného informování se 

uživatelů BRKI a/nebo NRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. Před podpisem tohoto 

souhlasu jsem rovněž byl/a informován/a, že aktuální znění Informačního Memoranda mohu kdykoliv získat na 

internetových stránkách www.airbank.cz a na internetových stránkách www.cbcb.cz.

4. V průběhu žádosti o úvěr jste nám také udělil/a souhlas následujícího znění:

Souhlasím s tím, aby za níže uvedeným účelem:

1. Air Bank a.s. shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje, a to v rozsahu uvedeném v Poučení 

o registrech Sdružení SOLUS (též jen „Poučení“), a zejména též mé rodné číslo a IČ;

2. Air Bank a.s. mé osobní údaje dále předávala k dalšímu zpracování sdružení SOLUS, zájmovému sdružení 

právnických osob, IČ 69346925 (též jen „Sdružení SOLUS“), které je správcem „Pozitivního registru 

sdružení SOLUS“ (též jen „Pozitivní registr“) a Registru FO Sdružení SOLUS (též jen „Registr FO“) k dalšímu 

shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci Pozitivního registru a Registru FO. Sdružení SOLUS je 

oprávněno využít při zpracování poskytnutých dat služeb zpracovatele či zpracovatelů;

3. Sdružení SOLUS vytvořilo informační soubor mých osobních údajů od všech členských společností, případně též 

společně s dalšími mými veřejně dostupnými osobními údaji (např. mé osobní údaje obsažené v Insolvenčním 

rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru mých osobních údajů provádělo statistická vyhodnocení mé 

bonity a důvěryhodnosti;

4. Sdružení SOLUS mé osobní údaje (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních 

mé bonity a důvěryhodnosti) zpřístupnilo formou on-line dotazů všem oprávněným uživatelům (členům sdružení 

SOLUS) Pozitivního registru a Registru FO, tedy i Air Bank a.s., a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedených 

pro každý z těchto registrů v Poučení;
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5. Air Bank a.s. získávala informace o mé bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru  

a Registru FO;

6. všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru anebo Registru FO, kterým byly zpřístupněny mé osobní údaje, 

tyto používali, a to případně spolu s dalšími mými osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 — splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných obchodů společností Air Bank a.s.

 — zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru FO o mé bonitě, 

důvěryhodnosti a platební morálce;

 — posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů Pozitivního registru 

a Registru FO, a to i opakovaně;

 — ochrana práv Air Bank a.s. a ostatních členů Sdružení SOLUS.

Doba trvání souhlasu

Tento souhlas uděluji na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a Air Bank a.s. bude 

uzavřena Smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 3 let od splnění veškerých mých 

závazků vůči Air Bank a.s.

Prohlášení

Před podpisem tohoto souhlasu jsem měl/a možnost detailně se seznámit s dokumentem „POUČENÍ o registrech 

Sdružení SOLUS“, jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr 

a Registr FO, (ii) definice dalších mých osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování 

Pozitivního registru a Registru FO, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k mým osobním 

údajům při jejich zpracování a (v) poučení o mých právech (§ 11 a § 12 zákona o ochraně osobních údajů  

č. 101/2000 Sb.) a nárocích (§ 21 zákona č. 101/2000 Sb.) v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů 

v rámci Pozitivního registru SOLUS.

Byl/a jsem informován/a, že aktuální znění Poučení mohu kdykoliv získat na internetových stránkách  

www.airbank.cz, na informační lince Sdružení SOLUS 222 368 708 a na www.solus.cz.

Když spolu uzavřeme smlouvu

1. Před uzavřením smlouvy o úvěru jsme Vám poskytli a důkladně vysvětlili všechny informace v souladu se 

zákonem o spotřebitelském úvěru, a to také prostřednictvím dokumentu Formulář pro standardní informace 

o spotřebitelském úvěru. Pokud jste ženatý nebo vdaná, pak prohlašujete, že druhý z manželů o Vaší žádosti 

o úvěr ví a souhlasí s ní.

2. Pokud Vám v okamžiku žádosti o smlouvu o úvěru nevedeme žádný běžný účet, který by se dal použít pro 

načerpání a splácení úvěru, založíme Vám jej spolu s úvěrem. Pokud se nakonec rozhodneme Vám úvěr 

neposkytnout, náš běžný účet Vám zůstane. Nemusíte mít ale strach, když Vám nebude vyhovovat, můžete ho 

kdykoliv bezplatně zrušit.

3. Smlouva o úvěru je účinná od okamžiku, kdy nám doručíte smlouvu s Vaším podpisem a vše proběhne tak, jak 

to popisuje bod 5. článku Vznik rámcové smlouvy, který najdete v našich obchodních podmínkách. Zároveň je 

třeba splnit poslední z odkládacích podmínek, které vyjmenovává tato smlouva o úvěru nebo opět naše obchodní 

podmínky. Po splnění odkládacích podmínek Vám úvěr poskytneme a peníze připíšeme na běžný účet.

4. Budeme Vás informovat hned, jak dojde k připsání peněz na účet. Pošleme Vám e-mail a současně s tím 

i zprávu do Vašeho internetového bankovnictví. Součástí tohoto oznámení je vždy i přesná výše roční procentní 
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sazby nákladů (takzvaná „RPSN“). Hodit by se Vám mohl i podrobný splátkový kalendář, který najdete ve svém 

internetovém bankovnictví.

Základní a bonusový úrok, úročení úvěru

1. Úvěr vždy úročíme základní sazbou, kterou uplatňujeme ročně na poskytnutou výši úvěru a je neměnná po celou 

dobu trvání smlouvy o úvěru s výjimkou bodu 4 tohoto odstavce. Můžeme Vám ale také nabídnout bonusový 

úrok, který pro Vás platí v případě, že řádně a včas splácíte Váš úvěr v souladu s těmito podmínkami. Poskytnutím 

bonusového úroku se nemění výše pravidelné měsíční splátky, snižuje se ale celková částka, kterou zaplatíte. Toto 

snížení uděláme tak, že Vám na konci Vašeho splátkového kalendáře odpustíme splacení části peněz, které byste 

nám jinak zaplatili.

2. Zapomenout může občas každý, proto když se opozdíte se splátkou nebo v případě převedení nedoplatíte původní 

závazek, připomeneme Vám to, abyste o bonus nepřišli. Kdyby k tomu přece jenom došlo, nepřijdete o celý 

bonus, ale pouze o jeho část. Pokud se opozdíte se splátkou převyšující 100 Kč o více než 5 dní, ztrácíte první 

část Vašeho bonusu.

O bonus přijdete postupně tak, že Vám zvýšíme bonusovou úrokovou sazbu a tím navýšíme částku, kterou nám 

celkově s bonusem zaplatíte. Bonusová úroková sazba se zvýší při každém takovém prodlení o výši uvedenou ve 

Vaší smlouvě o úvěru, a to maximálně do výše základní sazby. Úrok ale zvýšíme pouze jedenkrát za kalendářní 

měsíc. Myslete ale na to, že pokud neuhradíte Vaši splátku do 30 dní od jejího pravidelného termínu, přijdete 

o celý zbývající bonus najednou. Stejně budeme postupovat, když nám peníze nevrátíte do 30 dnů od svého 

odstoupení podle článku Několik bodů k ukončení smlouvy bodu 2 písmene a) nebo když je proti Vám zahájeno 

insolvenční řízení.

3. V případě, že se Vám podaří něco ušetřit navíc a pošlete nám mimořádnou splátku, nebo svůj dluh dokonce 

předčasně splatíte, o bonus samozřejmě nepřicházíte. Stejně tak nepřijdete o bonus, když si změníte výši nebo 

den splátky nebo délku úvěru. Jeho výši přepočítáváme vždy úměrně k aktuálnímu datu.

4. Máme také právo měnit výši úrokové sazby a RPSN. Můžeme to udělat, když se o víc než 2 % ročně změní 

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

šestiměsíční období (dále jen „6M PRIBOR“) oproti stejné 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 (dále jen „původní 6M PRIBOR“), můžeme 

výši úrokové sazby změnit (a to i opakovaně). Změnu můžeme provést od prvního dne následujícího kalendářního 

měsíce po dni zveřejnění této sazby. Myslíme stále aktuální 6M PRIBOR. Sazbu přitom změníme o rozdíl mezi 

aktuální 6M PRIBOR a původní 6M PRIBOR, která je uveřejněná v den podpisu smlouvy.

5. Úroky z poskytnutého úvěru účtujeme průběžně a zúčtováváme je měsíčně v pravidelné splátce. Když 

stanovujeme výši úroků, vycházíme z toho, že kalendářní rok má 365 dní, to znamená ACT/365.

Jak od nás peníze z úvěru dostanete

1. Když smlouvu o úvěru podepíšete a doručíte k nám, jak to uvádějí naše obchodní podmínky, bereme to jako 

žádost o čerpání úvěru. Peníze Vám připíšeme na účet bez zbytečného odkladu hned poté, co bude smlouva  

o úvěru účinná. Peníze Vám neposkytneme, když ke dni čerpání dojde k porušení smlouvy o úvěru podle odstavce 

s názvem Několik bodů k ukončení smlouvy, který najdete v těchto podmínkách.

2. Peníze Vám pošleme na Váš běžný účet vedený u nás. Ten zároveň slouží i k pravidelnému splácení úvěru. Za 

okamžik čerpání úvěru se bere okamžik, kdy Vám na tento běžný účet připíšeme peníze.
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Splácení úvěru

1. Poskytnutý úvěr i úroky (dále také jako „celková částka k zaplacení“) nám budete splácet bezhotovostně v souladu 

se smlouvou o úvěru, pokud se nedohodneme jinak. Den splatnosti jednotlivých splátek jste si zvolili v žádosti a je 

zároveň uvedený i ve smlouvě o úvěru. První splátka je splatná následující měsíc po měsíci načerpání.

2. Splátky Vám budeme strhávat automaticky ke dni splatnosti pravidelné měsíční splátky z Vašeho běžného účtu 

uvedeného ve smlouvě o úvěru. Myslete tedy na to, že na tomto účtu musíte mít k datu pravidelné splátky částku 

alespoň ve výši jedné splátky.

3. Všechny ostatní závazky, které mohou vzniknout kvůli tomu, že nesplácíte včas, nám musíte zaplatit hned, jakmile 

Vám je naúčtujeme. Když den, v který nám máte zaplatit splátku nebo jiný závazek spojený s úvěrem, připadne na 

den pracovního klidu, nedá se nic dělat, i toto datum splatnosti platí. Doporučujeme Vám ale mít na účtu dostatek 

peněz na zaplacení splátky ještě před tímto dnem pracovního klidu.

4. Celkovou částku k zaplacení splácíte formou pravidelných anuitních splátek. Část pravidelné anuitní splátky 

splácí jistinu a část úrok z poskytnutého úvěru vypočítaný na základě základní úrokové sazby. Anuitní splátky jsou 

neměnné po celou dobu trvání smlouvy o úvěru s možnou výjimkou splátky poslední, u které zohledňujeme rozdíl 

mezi celkovou částkou splacenou v pravidelných anuitních splátkách úvěru a celkovou dlužnou částkou z úvěru.

5. Počet splátek, které nám musíte zaplatit a které najdete ve smlouvě o úvěru, platí, když Vám peníze poskytneme 

v den, kdy smlouva nabývá platnosti a zároveň účinnosti. Protože ctíme Vámi zvolenou výši splátky, počet splátek 

se může zvýšit nebo snížit s ohledem na přesné datum, kdy od nás dostanete peníze. V tomto případě dojde i ke 

změně hodnoty RPSN, a tím pádem i částky, kterou nám celkově zaplatíte. Konečný počet splátek, který nám 

máte zaplatit, najdete ve svém internetovém bankovnictví.

6. Vaše závazky, pokud neurčíme v konkrétním případě jinak, hradíte v následujícím pořadí: 1. splátky jistiny úvěru; 

2. úroky z poskytnutého úvěru; 3. náklady na vymáhání, úroky z prodlení a další platby sankčního charakteru, 

pokud je budeme požadovat; 4. poplatky a náhrada námi vynaložených nákladů.

7. Pokud se zpozdíte s úhradou splátky úvěru či jiného svého závazku spojeného s úvěrem, můžeme po Vás 

požadovat zaplacení úroků z prodlení v zákonné výši a náhrady účelně vynaložených nákladů za vymáhání 

Vašeho dluhu, případně jiného závazku a úroku z prodlení. Když nebudete splácet včas více půjček nebo hypoték, 

budeme po Vás chtít náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vymáháním dlužné částky, případně 

jiného závazku, jen za jednu z nich. Tyto platby neovlivňují naše právo na náhradu škody, která nám vznikne. 

Myslíme tím hlavně peníze, které zaplatíme za soudní poplatky a podobně.

Změna parametrů úvěru

1. Na naší pobočce, ve svém internetovém a telefonním bankovnictví můžete změnit parametry Vašeho úvěru tak, 

aby se Vám splácel co nejlépe. Můžete změnit výši i datum splátky, stejně jako délku splácení úvěru v rámci námi 

nastavených hranic. Parametry úvěru Vám nezměníme, když nám dlužíte na splátkách.

2. Žádost o změnu parametrů úvěru musíme také posoudit. Přitom je možné, že se rozhodneme, že změnu, kterou 

navrhujete, neprovedeme.

3. Pokud parametry úvěru společně změníme, pak Vám do internetového bankovnictví pošleme nový splátkový 

kalendář, ve kterém tuto změnu zohledníme.

4. Pokud změníte datum splátky na den v měsíci, který v aktuálním měsíci již proběhl, pak tento měsíc musíte 

zaplatit splátku podle původního splátkového kalendáře. Vždy ale platí, že v jednom měsíci platíte jen jednu 

splátku. Nové datum splátky bude platit až od následujícího měsíce.
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Převedení jednoho nebo více úvěrů

1. Všechno, co v tomto článku popisujeme platí, i když budete převádět více úvěrů. Je přitom jedno, jestli jde 

jen o úvěry, které jste si vzali jinde, nebo o ty, které máte od nás a chcete je spojit do jednoho, nového úvěru. 

Každopádně pokud v žádosti o úvěr zvolíte, že chcete peníze na převedení nebo sloučení původních půjček, bude 

tento úvěr u nás účelově vázán. Zároveň se přitom zavazujete, že peníze, které Vám takto poskytneme, použijete 

na uhrazení úvěru, jenž chcete převést.

2. Může se stát, že účelová část úvěru nemusí přesně odpovídat celkové výši dluhu, který chcete převést. Pokud 

částka, kterou Vám půjčíme, bude vyšší než ta, kterou potřebujete k doplacení převáděného úvěru, můžete zbytek 

peněz použít, na co chcete. Když Vám peníze, které Vám půjčíme, nebudou k doplacení původního úvěru stačit, 

například kvůli poplatkům, které si společnost naúčtuje za předčasné splacení, zavazujete se, že nepokrytou část 

tohoto nesplaceného úvěru doplatíte ze svého. U úvěru, který jsme poskytli k převedení jiného úvěru, můžeme 

načerpané peníze ihned zablokovat a sami odeslat na účet u jiné finanční instituce, jenž jste nám uvedl/a jako 

účet, na který máme úvěr doplatit. Pokud jde o půjčku od nás, můžeme poskytnuté peníze obratem poslat na účet 

v Air Bank, který je určený ke splacení původní půjčky.

3. V případě, kdy součástí převedení půjček je úvěr odjinud, nenačerpáme Vám peníze ihned po účinnosti smlouvy, 

jak je uvedeno v článku Jak od nás peníze z úvěru dostanete, bod 1, ale až po několika dnech (maximálně 30 dní). 

Dáme Vám tak čas oznámit finanční instituci, od které chcete úvěr převést, že žádáte o předčasné splacení. 

4. Souhlasíte s tím, že pokud peníze, které Vám půjčíme, nepoužijete k převedení úvěru, ale například pro osobní 

potřebu (s výjimkou případu uvedeného v bodě 2 tohoto článku), máme právo zvýšit úrokovou sazbu úvěru až na 

základní úrokovou sazbu.

K čemu se my i Vy zavazujeme

1. Po celou dobu trvání smlouvy o úvěru Vám ve Vašem internetovém bankovnictví poskytujeme bezplatně splátkový 

kalendář úvěru v podobě tabulky. V ní najdete předepsané platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splácení 

těchto částek, rozčlenění každé splátky, které Vám ukazuje splácení jistiny, úrok vypočítaný na základě základní 

úrokové sazby a veškeré případné dodatečné náklady. To abyste měli vždy dokonalý přehled o tom, kolik máte 

ještě splatit.

2. Máte právo kdykoliv a bezplatně úvěr úplně nebo zčásti splatit. V případě, že provedete mimořádnou splátku, 

nezaniká Vaše povinnost hradit pravidelné měsíční splátky, a to včetně splátky v měsíci, kdy mimořádnou splátku 

provedete. Když nám pošlete mimořádnou splátku, není to žádný problém, ale musí být stejná nebo vyšší, než je 

splátka, kterou běžně splácíte.

3. Pokud chcete provést mimořádnou splátku nebo předčasně splatit úvěr, musíte mít na běžném účtu určeném pro 

splácení úvěru dostatek peněz, abyste je mohli provést. V opačném případě mimořádnou splátku nebo předčasné 

splacení neprovedeme. V případě mimořádné splátky smlouvu o úvěru mezi námi a Vámi upravíme změnovým 

dodatkem, kterým se buď: a.) u částečné mimořádné splátky mění parametry splácení úvěru, nebo b.) v případě 

celkového předčasného splacení úvěru se smlouva o úvěru ukončí.

4. Souhlasíte s tím, že nám dáte okamžitě vědět o všech změnách, které by mohly ohrozit Vaši schopnost splácet 

úvěr.

5. Pokud dojde ke změně Vašich údajů (jméno, příjmení, trvalá nebo korespondenční adresa, telefon a e-mail), máte 

povinnost nám to oznámit, a to nejpozději do 14 dnů od změny těchto údajů. Stejnou povinnost máte i tehdy, 

když dojde ke změně údajů, které jste nám dal, když jste nás žádali o úvěr (například výše a zdroj příjmů, změna 

zaměstnavatele a podobně).
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Kolik nám celkem zaplatíte

1. Ve smlouvě uvádíme, kolik celkově zaplatíte. Vzhledem k tomu, že u nás poplatek za poskytnutí nebo vedení 

úvěru nemáme, do celkových nákladů počítáme pouze úroky z poskytnutého úvěru. Dále je ve smlouvě uvedena 

RPSN, která vyjadřuje procentuální podíl z dlužné částky, který musíte zaplatit za období jednoho roku. Pokud 

chcete o RPSN nebo celkových nákladech vědět více, podívejte se do přílohy č. 1 zákona o spotřebitelském úvěru. 

Najdete v něm vzorec, podle kterého RPSN vypočítáváme.

2. Výše RPSN a také částky celkových nákladů úvěru závisí na počtu dní od okamžiku načerpání úvěru do 

jeho úplného doplacení. Z tohoto důvodu se můžou tyto hodnoty uvedené ve smlouvě o úvěru lišit od 

RPSN a celkových nákladů úvěru vypočítaných ke dni načerpání Vašeho úvěru. Ve smlouvě o úvěru zkrátka 

předpokládáme, že Vám úvěr načerpáme tentýž den, kdy nás o něj žádáte.

3. Celkovou částku, kterou nám zaplatíte za úvěr, jsme vypočítali jako součet částky poskytnutého úvěru a celkových 

nákladů spotřebitelského úvěru, a to ke dni uzavření smlouvy o úvěru.

Několik bodů k ukončení smlouvy

1. Smlouvu o úvěru společně uzavíráme na dobu určitou. Je ale dobré vědět, že zaniknutím smlouvy nezanikají naše 

vzájemné povinnosti vypořádat si závazky z této smlouvy.

2. Smlouva o úvěru může zaniknout z důvodů uvedených v samotné smlouvě, v našich obchodních podmínkách 

nebo z následujících důvodů:

a. Vaším písemným odstoupením od smlouvy o úvěru bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření 

smlouvy o úvěru. Když nám pošlete odstoupení poštou, zavoláme Vám, abychom ověřili Vaši totožnost. 

Odstoupení nám můžete také přinést na pobočku nebo poslat jako zprávu v internetovém bankovnictví. 

V případě, že smlouva o úvěru neobsahuje povinné informace, lhůta pro odstoupení trvá 14 dnů poté, kdy 

jsme Vám chybějící informace poskytli. Tato lhůta k uplatnění práva na odstoupení je zachována, pokud jste 

nám oznámení písemně poslali na naši adresu před uplynutím této lhůty. Mějte ale na paměti, že nejpozději 

do 30 dnů ode dne, kdy jste nám poslali oznámení o odstoupení podle tohoto ustanovení, nám musíte vrátit 

všechny půjčené peníze a úrok vypočítaný ke dni, kdy nám je vrátíte. Při stanovení výše denního úroku 

z nesplacené výše čerpaného úvěru vycházíme ze sjednané úrokové sazby, z délky kalendářního roku 365 dní 

a ze skutečného počtu dní, po které jsme Vám peníze půjčovali (tedy ode dne čerpání do dne splacení).

b. Tím, že odmítnete změnu smlouvy o úvěru, kterou jsme navrhli. Změnou smlouvy může být změna těchto 

podmínek pro úvěry nebo změna obchodních podmínek, která ovlivní fungování Vašeho úvěru. Než ale dojde 

k účinnosti nových smluvních podmínek, musíte nám v takovém případě splatit celou zbylou část úvěru 

i příslušné úroky vypočtené k datu zesplatnění. Pokud odmítnete změnu dle první věty a podáte výpověď 

smlouvy o úvěru, je Váš úvěr splatný v den, kdy nám bude výpověď doručena.

3. Když při posuzování dokumentů, které nám dodáte, zjistíme, že Vám nemůžeme půjčit, nebo když porušíte 

kterékoliv ustanovení smlouvy o úvěru, těchto podmínek pro poskytování úvěru nebo našich obchodních 

podmínek, a to hlavně v případech, kdy:

a. jste v prodlení se splacením jakékoliv splátky jistiny, úroků či jiných poplatků či příslušenství úvěru nebo jste 

v prodlení s úhradou jakéhokoliv jiného závazku vůči nám,

b. bylo na Váš majetek zahájeno exekuční, insolvenční nebo jiné řízení,

c. údaje a prohlášení, které jsme od Vás dostali, už neplatí a tato změna může mít podle nás vliv na Vaši 

schopnost splácet úvěr,

d. jste trestně stíhaní nebo jste po uzavření smlouvy o úvěru pravomocně odsouzení pro trestný čin,

e. jste porušil/a některou z dalších povinností vyplývajících z rámcové smlouvy, těchto podmínek pro úvěry nebo 

našich obchodních podmínek, je Vaší povinností na naše vyžádání celý čerpaný úvěr bezodkladně splatit.
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 V těchto případech také můžeme:

a. požadovat předčasné splacení všech Vašich úvěrů,

b. bez předchozího oznámení započíst a inkasovat své pohledávky vůči Vám prostřednictvím jakýchkoliv jiných 

Vašich běžných nebo spořicích účtů, a to bez ohledu na měnu účtu a měnu pohledávky, to vše v souladu 

s obchodními podmínkami, článek Započtení,

c. bez předchozího oznámení provést blokaci prostředků na všech Vašich účtech u nás, a to až do výše všech 

nesplacených peněžních dluhů, které vůči nám máte a které vyplývají ze smlouvy o úvěru, kdy se takto 

provedená blokace bude vztahovat i na platby došlé na tyto účty po provedení blokace,

d. úvěr sjednaný ve smlouvě o úvěru vůbec neposkytnout,

e. od smlouvy o úvěru v průběhu jejího trvání odstoupit (v tomto případě můžeme úvěr po zesplatnění neúročit).

4. Okamžikem ukončení smlouvy o úvěru Vám vzniká povinnost splatit nám všechny dosud nesplacené závazky 

ze smlouvy o úvěru, a to okamžitě. Jedinou výjimkou je odstoupení od smlouvy o úvěru do 14 dnů ode 

dne načerpání úvěru, kdy se ukončení řídí režimem popsaným v zákoně o spotřebitelském úvěru a v těchto 

podmínkách pro úvěry.

5. V případě, že zesplatníme úvěr, bude sazba obchodního úroku zafixovaná ke dni zesplatnění. To znamená, že 

Vám stejnou sazbou budeme úvěr úročit až do jeho úplného doplacení. Kromě toho po Vás můžeme chtít i úroky 

z prodlení v zákonné výši.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva o úvěru i případné spory mezi námi se řídí českým právem. Veškeré smluvní vztahy vzniklé ze smlouvy 

o úvěru se řídí a vykládají v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, zákonem  

č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, případně dalšími souvisejícími právními předpisy.

2. Veškeré spory ze smlouvy o úvěru může rozhodovat finanční arbitr ČR. Příslušným orgánem dohledu je Česká 

národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČ: 48136450, která má také právo řešit Vaše stížnosti, 

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

3. Navrhnout změny těchto podmínek můžeme nejpozději 30 dnů před účinností změny. Novou verzi našich 

podmínek pro používání úvěru Vám 30 dní před její účinností pošleme do schránky dokumentů ve Vašem 

internetovém bankovnictví a zároveň ji zveřejníme na našich webových stránkách. Pokud navržené změny v této 

lhůtě neodmítnete, bereme to tak, že s nimi souhlasíte.

Pokud se změnami nesouhlasíte, můžete smlouvu o úvěru vypovědět. Můžete to udělat do okamžiku, kdy změny 

nabudou účinnosti, s tím, že Váš úvěr se stane splatným okamžikem doručení výpovědi.

4. Tyto podmínky pro úvěry jsou účinné ode dne 31. 10. 2018, pokud se spolu nedohodneme jinak.


