Dodatek číslo 1 k rámcové smlouvě číslo 1000001
Dobrý den, pane Zelený,
protože jste nás o to požádal, přidáváme Vám k bankovním službám, které už využíváte, tuto novou:

Úvěr s možností přečerpání, takzvaný kontokorent
Druh úvěru: neúčelový, nezajištěný.
Kolik můžete prostřednictvím kontokorentu čerpat: 15 000 CZK.
Způsob čerpání kontokorentu: přečerpání běžného účtu číslo 123456789/3030.
Pokud máte k tomuto účtu disponenta, případně držitele, mají možnost vidět nebo čerpat kontokorent v rozsahu
udělených práv k danému účtu.
Doba trvání úvěru: na neurčito.
Splácení: průběžné, každým připsáním peněz na běžný účet číslo 123456789/3030.
Kontokorent je úročený a tyto úroky máte povinnost platit. Úroky počítáme denně tak, že vezmeme aktuálně
vyčerpanou část kontokorentu na konci každého dne a tu úročíme roční úrokovou sazbou 18,90 %. Součet těchto
úroků za daný kalendářní měsíc Vám zaúčtujeme ke dni jejich splatnosti, kterým je vždy první den následujícího
kalendářního měsíce. Tyto úroky si na konci dne jejich splatnosti strhneme z Vašeho běžného účtu, ze kterého můžete
kontokorent čerpat. Když nebude možné úroky strhnout z Vašich peněz, navýšíme o tyto úroky čerpání kontokorentu,
případně si je stáhneme do záporného zůstatku na účtu.

Dohodli jsme se, že máme také právo měnit výši úrokové sazby. Máme právo zvýšit sjednanou roční úrokovou
sazbu každoročně o tolik procentních bodů, kolik činí dvojnásobek průměrné roční míry inflace zveřejněné
Českým statistickým úřadem v daném roce. O zvýšení Vám dáme vědět vždy nejméně 2 měsíce předem ve Vašem
internetovém bankovnictví.
Poplatek za poskytnutí úvěru: 0 CZK
RPSN: Pokud kontokorent načerpáte dnes a v plné výši, je RPSN 20,64 %.
Hodnota RPSN je vypočítaná za předpokladu, že kontokorent vyčerpáte dnes a najednou. Celý kontokorent pak
splatíte ode dneška za rok. Do doby, než ho splatíte, budete platit odpovídající sjednané měsíční úroky z vyčerpaného
kontokorentu, a to ke dni jejich splatnosti.
Celková částka, kterou za výše uvedených předpokladů zaplatíte, je 17 834,99 CZK.

Podmínka používání kontokorentu
Podmínkou je, že svůj kontokorent splatíte do jednoho roku od data prvního čerpání kontokorentu nebo od jakéhokoliv
dalšího čerpání, kterým se z kladných částek dostanete do minusu. Jinými slovy, do jednoho roku od přečerpání
běžného účtu 123456789/3030 se musíte dostat do plusu a zůstat v něm přes půlnoc daného dne.
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Vaše prohlášení
Prohlašuji, že vím, jak jsem na tom s penězi a že budu schopný tento úvěr splácet.
Odkládací podmínky
Pro účinnost dodatku je nutné, abychom od Vás dostali všechny dokumenty, které potřebujeme, abyste mohl
kontokorent čerpat a aby posouzení Vaší Žádosti o kontokorent spolu s dodanými dokumenty proběhlo v pořádku. Jaké
dokumenty po Vás chceme, najdete nejen ve svém internetovém bankovnictví, ale i v mailu, který Vám pošleme. Pokud
bychom potřebovali nějaké další dokumenty, dáme Vám včas vědět. Účinnost tohoto dodatku ale nenastane dřív, než
nastane účinnost rámcové smlouvy.
Neplnit povinnosti se nevyplácí
Když nesplníte nebo porušíte některou z věcí, na kterých jsme se společně domluvili výše nebo v části „Co považujeme
za případ porušení“ v Podmínkách pro používání kontokorentu, máme právo Vám zablokovat nevyčerpanou část
kontokorentu. Zároveň Vám z částek po splatnosti můžeme naúčtovat i zákonný úrok z prodlení. Roční výši tohoto
úroku stanovuje nařízení vlády č. 351/2013 Sbírky. Vždy se počítá z výše repo sazby stanovené Českou národní
bankou (www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Vypocet-uroku-z-prodleni/) pro první den kalendářního pololetí,
v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Výše úroků z prodlení se může měnit v závislosti na změně
právního předpisu nebo změně výše repo sazby. Kromě toho můžeme požadovat náhradu účelně vynaložených
nákladů spojených s vymáháním dlužné částky. V případě blokovaného kontokorentu je potřeba pamatovat na to,
že pokud tomu nebude bránit zákon, jakoukoliv příchozí částku na účet určený k jeho čerpání použijeme ke splácení
kontokorentu. Peníze na tomto účtu tedy budete moci opětovně použít až po odblokování kontokorentu nebo poté, co
se dostanete do plusu.
Ostatní ustanovení
Kontokorent můžete kdykoliv a zdarma úplně nebo zčásti splatit.
Od tohoto dodatku, který představuje smlouvu o kontokorentním úvěru můžete odstoupit do 14 dní od jeho podpisu.
Mějte ale na paměti, že do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení nám musíte vrátit všechny půjčené peníze i s úroky. Ty
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 každého jednotlivého čerpání do dne splacení.
Máte také možnost tuto smlouvu vypovědět, a to s platností ode dne, kdy nám výpověď přijde. Pokud smlouvu
vypovíme my, výpovědní doba je dvouměsíční a začíná se počítat od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy Vám
výpověď doručíme.
Pokud bychom Vás museli vyzvat, abyste nám celý úvěr zaplatil dříve, než jste původně počítal, budeme Vám dále vše,
co nám dlužíte, úročit aktuálním úrokem. Říká se tomu zesplatnění úvěru. Pokud nám dluh nezaplatíte, budeme Vám
ho navíc úročit zákonným úrokem z prodlení.
Dále máte možnost nás požádat o převedení kontokorentu na úvěr s anuitními splátkami. Kontokorent Vám na úvěr
s anuitními splátkami převedeme, pokud nenastane nebo nehrozí nic z toho, co popisujeme v článku „Co považujeme
za případ porušení“ v Podmínkách pro používání kontokorentu. Dohodli jsme se, že využitím možnosti převést
kontokorent na úvěr s anuitním splácením a uhrazením dluhů z kontokorentu dochází k ukončení smluvního vztahu
z této smlouvy. Kontokorent už nebudete moci čerpat a dluhy z ukončeného kontokorentu uhradíte podle podmínek
smlouvy o úvěru s anuitním splácením.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Podmínky pro používání kontokorentu. Dodatek začíná platit Vaším podpisem
a doručením podepsaného dodatku k nám do Air Bank. Pokud jej podepíšete v internetovém bankovnictví zadáním
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hesla do internetového bankovnictví a potvrzovacího kódu nebo zadáním potvrzovacího kódu vytvořeného v mobilní
aplikaci nebo zadáním hesla do mobilní aplikace na zařízení s touto aplikací nebo v mobilním bankovnictví stisknutím
tlačítka a zadáním hesla do mobilní aplikace nebo na pobočce SignPadem, budeme dodatek brát rovnou jako doručený.
Poté a zároveň po splnění všech výše popsaných odkládacích podmínek nabude dodatek účinnosti a my Vám rádi
povolíme kontokorent čerpat.
Podpisem dodatku prohlašujete, že jsme Vám poskytli předsmluvní informace v podobě Formuláře pro standardní
informace o spotřebitelském úvěru, jakož i Podmínky pro používání kontokorentu. Zároveň prohlašujete, že oběma
dokumentům rozumíte. Můžeme navrhnout změny Podmínek pro používání kontokorentu, a to nejpozději 30 dnů před
účinností změny. Novou verzi našich Podmínek pro používání kontokorentu Vám nejpozději 30 dní před její účinností
pošleme do schránky dokumentů ve Vašem internetovém bankovnictví. Zároveň ji zveřejníme na našich webových
stránkách. Pokud navržené změny v této lhůtě neodmítnete, budeme to brát tak, že s nimi souhlasíte.
Kdyby náhodou došlo k nějakým sporům souvisejícím s touto smlouvou o úvěru, může je rozhodovat finanční arbitr
České republiky se sídlem Legerova 69, 110 00 Praha 1, IČO: 72546522, www.finarbitr.cz.
Orgánem dohledu je Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČO: 48136450,
www.cnb.cz. Ta má také právo řešit Vaše stížnosti. Třeba pokud budete mít pocit, že neplníme své povinnosti nebo
společně nevyřešíme nějaký problém.
A i když na Vás nechceme spěchat, mějte prosím na paměti, že podepsaný dodatek od Vás musíme dostat nejpozději
10.06.2022, jinak jej budeme považovat za zrušený.

Místo: internetové bankovnictví
Datum: 26.04.2022 06:57:19

Váš podpis dodatku:

Jan Zelený
Rodné číslo: 1234567890
Adresa: Zelená 1, 000 00 Zelenov, Česká republika

Místo: Praha

Náš podpis dodatku:

Datum: 26.04.2022

Jiří Humhal, ředitel Péče o klienty
Air Bank a.s., IČO 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, Praha 6, PSČ 160 00
Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka B 16013.
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