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SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

uzavřená, podle ustanovení § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných
právních předpisů (dále jen smlouva), dnešního dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami:
1. pan/paní:

Eva Čížová

datum narození :

bytem:

Stochov, Jaroslava Šípka 291, 273 03

telefon:

722673551

e-mail:

24.11.1979

eva.najcova@email.cz

(dále jen zájemce)
a
2. společnost : Pavel Kubeš
IČ: 44706901, se sídlem : Drobovice 157, 286 01 Čáslav,
samostatný zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů registrován u ČNB pod číslem 44706901,
tel.: 737 174 020, e-mail: servisfinanci@gmail.com, číslo účtu: 155275025/0600
(dále jen zprostředkovatel), (dále také smluvní strany nebo smluvní strana)
I. Předmět
1. Zprostředkovatel se zavazuje, že pro zájemce zprostředkuje uzavření smlouvy o úvěru s třetí osobou (dále jen
poskytovatel), jejímž předmětem bude poskytnutí požadovaného spotřebitelského úvěru (dále jen úvěr). Konkrétní výše
úvěru, stejně jako to, zda bude úvěr poskytnut, je určena posouzením ze strany poskytovatele.
2. Zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli za jeho činnost provizi dle odst. II.
II. Provize
1. Za zprostředkování smlouvy o úvěru dle článku I. této smlouvy se zájemce zavazuje zaplatit zprostředkovateli provizi ve
výši 2000 Kč (slovy: dvatisícekorun) z poskytnuté výše úvěru, v případě že dojde ke schválení a vyplacení úvěru
poskytovatelem. Provize ve výši 2000 Kč je vyplacena poskytovatelem úvěru na účet zprostředkovatele zároveň s
vyplacením spotřebitelského úvěru na účet zájemce.
2. Nárok na provizi vzniká v den vyplacení úvěru.
3. Provize je splatná v den vyplacení úvěru na účet zájemce
4. Má-li zájemce platit dotčenému zprostředkovateli úvěru za jeho služby provizi (tj. odměnu), dotčený zprostředkovatel
nesmí požadovat zaplacení odměny dříve, než bude zájemce vyrozuměn v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat
o výsledku jeho zprostředkovatelské činnosti.
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III. Odstoupení od smlouvy
1. Zájemce může od této smlouvy odstoupit písemnou formou bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů
ode dne uzavření této smlouvy, pokud do té doby nedošlo na jejím základě k uzavření smlouvy o úvěru.
2. Od této smlouvy lze odstoupit podle odst. 1. písemně, a to v souladu s informací uvedenou v této smlouvě o odstoupení.
Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno společnosti nejpozději v poslední den lhůty.
3. Odstoupením od této smlouvy se smlouva od počátku ruší.
4. Pokud dotčený zprostředkovatel nebo třetí osoba na základě smlouvy mezi třetí osobou a zprostředkovatelem poskytuje
doplňkovou službu související se zprostředkovanou smlouvou, okamžikem odstoupení od této smlouvy zaniká i smlouva
o doplňkové službě. Zprostředkovatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat třetí osobu o tom, kdy k odstoupení od
smlouvy došlo.
5. Pokud byl k uzavření smlouvy použit výhradně prostředek komunikace na dálku, použijí se ustanovení zákona
upravujícího odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku.
IV. Osobní údaje zákazníka
Zákazník bere na vědomí a podpisem tohoto dokumentu souhlasí s tím, že samostatný zprostředkovatel
prostřednictvím svých zaměstnanců, případně smluvně zavázaných třetích osob shromažďuje, uchovává, ukládá na
nosiče dat, používá, archivuje a dalšími způsoby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména
pak Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které je všeobecně známé pod zkratkou GDPR, ve
znění pozdějších předpisů (dále „ZOOÚ“) zpracovává osobní údaje zákazníka v rozsahu potřebném pro uplatňování práv a
plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů a smluvních ujednání, mj. i za účelem identifikace kontroly
zákazníka ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu a za účelem nabízení obchodu a služeb zprostředkovatele. Osobní údaje jsou zpracovávány
minimálně v rozsahu identifikačních údajů zákazníka obsažených v dokladu totožnosti a dalších údajů požadovaných
zákonem za účelem poskytování služby s odbornou péčí, a to po dobu trvání zákonných archivačních lhůt. Na
získané osobní údaje se vztahuje povinnost mlčenlivosti. Zákazník podpisem potvrzuje, že byl poučen o svém právu
vyjádřit s výše uvedeným postupem nesouhlas a že tak neučinil. Poskytnutí osobních údajů zákazníka je dobrovolné.
Zprostředkovatel tímto zákazníka informuje o jeho právu přístupu k osobním údajům ve smyslu ust. § 12 ZOOÚ, právu na
opravu osobních údajů ve smyslu ust. § 21 odst. 1 písm. b) ZOOÚ, jakož i o právu na vysvětlení ve smyslu ust. § 21 odst. 1
písm. a) ZOOÚ.
V. Závěrečná ustanovení
1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
VI. Údaje o zprostředkovaném produktu
typ produktu :

spotřebitelský úvěr

vyplacená částka :

30000 Kč

poskytovatel: O.K.V. Leasing, s.r.o.
výše splátky: 1050Kč

splátkový účet: 178200122/5500

počet splátek: 40

číslo smlouvy (v.s): 944071

on-line dne: 20.09.2019

..........................................................................................

............................................................................................

zprostředkovatel Pavel Kubeš

zájemce Eva Čížová

