SMLOUVA O ÚVĚRU
uzavřená mezi
panem Petrem Novákem,

rod.číslo 700203/0033,
bytem Solventní 76/4, Praha 5 - Motol

jako úvěrujícím /věřitel/
a
panem Adamem Kopeckým, rod. číslo 810304/0122,
bytem Lesní 33/9, Praha 8 - Libeň
jako úvěrovaným /dlužník/
1.

Úvěrující se zavazuje poskytnout úvěrovanému úvěr ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto
tisíc korun českých). Jedná se o krátkodobý úvěr, který se úvěrovaný zavazuje kompletně
splatit nejpozději do 15. ledna 2018.

2.

Zapůjčené finanční prostředky budou úvěrovanému poskytnuty bezhotovostně bankovním
převodem na účet úvěrovaného vedený u ČSOB, a.s., číslo účtu 123456789/0300. Úvěrující
finanční prostředky poukáže /odejdou z účtu/ dne 18. srpna 2017. Úrok bude počítán od
19.srpna 2017.
NEBO 2. Zapůjčené finanční prostředky budou dlužníkovi předány v hotovosti. Předání a
převzetí částky bude stvrzeno přímo na smlouvě a to na obou vyhotoveních

3.

Úrok se sjednává ve výši 10 % p.a. ( deset procent ročně)

4.

Úvěr, včetně úroků bude splacen bezhotovostně, převodem na účet úvěrující vedený u
Komerční banky,a.s, č.ú. 123456789/0100. Úvěrovaný je povinen platbu poukázat tak,
aby v den splatnosti byla připsána na účet úvěrujícího.
NEBO 4. Úvěr, včetně úroků bude splacen v hotovosti k rukám úvěrujícího. Vrácení jistiny
úvěru a úroků bude vyznačeno na úvěrové smlouvě a to na obou vyhotoveních.

5.

Úvěrovaný je oprávněn splatit úvěr předčasně. Úvěrující je povinen přijmout i dílčí
plnění. V případě předčasného, či dílčího předčasného splacení úvěru bude úrok
přepočten tak, aby sjednaný 10 % p.a. úrok odpovídal době, po kterou měl úvěrovaný
prostředky k dispozici.

6.

Pro případ prodlení s vrácením poskytnutých prostředků se sjednává sankční úrok, který bude
o deset procent vyšší než úrok základní, t.j. bude činit 20 % p.a.. Sankční úrok bude počítán i z
nezaplacených úroků.

7.

Zajištění úvěru
Úvěr se zajišťuje vlastní směnkou úvěrovaného. Směnka bude vystavena a úvěrující předána
v den podpisu této smlouvy. Směnka bude znít na směnečnou sumu 110.000,- Kč (jistina
100.000,- Kč plus úroky 10.000,- Kč). Směnka bude opatřena doložkou „bez protestu“ a bude
mít splatnost dne 30. ledna 2018. Úvěrující se zavazuje, že se zajišťovací směnkou popsanou v
předchozím odstavci, pokud úvěrovaný nebude v prodlení s vrácením jistiny a úroků (neporuší
závazky z této smlouvy) nebude nijak nakládat, zejména obchodovat, t.j. že směnku žádným z
instrumentů směnečného, či občanského práva nepřevede na osobu třetí. Směnka bude
úvěrovanému vrácena po/při/ úplném splacení úvěru, včetně úroků.
Případné průběžné úhrady, před termínem splatnosti směnky, budou vždy vyznačeny na rubu
originálu směnky, s uvedením data úhrady a výše splátky.

V Praze dne 15. srpna 2017

Petr Novák

Adam Kopecký

úvěrující /věřitel/

úvěrovaný /dlužník/

