VATAONLINE s.r.o.
IČ: 241 72 057
se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1040/10, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185344
e-mail: info@vataonline.cz, tel. č.: 800 880 890
(dále jen „Zapůjčitel“)
a
[jméno a příjmení]
r.č.: [●]
trvale bytem: [●]
korespondenční adresa: [●]
e-mail: [doplnit], tel. č.: [doplnit]
(dále jen „Vydlužitel“)
(Vydlužitel a Zapůjčitel dále společně jen „Smluvní strany“)
uzavřeli tuto
SMLOUVU O ZÁPŮJČCE
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Zapůjčitel tímto poskytuje Vydlužiteli Zápůjčku, jak je popsána v odst. 2.1 této Smlouvy o
zápůjčce. Nedílnou součást této Smlouvy o zápůjčce tvoří Všeobecné obchodní podmínky (dále
jen „VOP“), s nimiž se Vydlužitel seznámil před uzavřením Smlouvy o zápůjčce a souhlasí s nimi.
1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v této Smlouvě o zápůjčce mají význam
definovaný ve VOP.
2. ZÁPŮJČKA
2.1 Zapůjčitel tímto poskytuje Vydlužiteli Zápůjčku následujících parametrů. Vydlužitel se zavazuje
vrátit Zápůjčku Zapůjčiteli včetně Poplatku dle níže uvedené specifikace a dle VOP.
Interní identifikátor Zápůjčky:
[ID]
Datum splatnosti Zápůjčky:
[●]
Výše Zápůjčky (jistiny):
[●] Kč
Výše Poplatku (cena služby za vyřízení zápůjčky):
[●] Kč
Poplatek odpovídá ročnímu úroku:
[●] % p. a.
Částka úroku splatná za den:
[= poplatek za
1 den – tedy 0,01 x jistina] Kč
Výše RPSN k předpokládanému dni uzavření smlouvy:
[●] %
Celková částka, kterou má Vydlužitel zaplatit:
[●] Kč
2.2 Zapůjčitel poskytne Vydlužiteli Zápůjčku způsobem a ve lhůtě dle VOP.
3. NÁSLEDKY NEVRÁCENÍ ZÁPŮJČKY
3.1 Jestliže Vydlužitel poruší svou povinnost zaplatit celkovou dlužnou částku podle odstavce 2.1 této
Smlouvy o zápůjčce v sjednaném termínu, je Vydlužitel povinen zaplatit Zapůjčiteli též:
3.1.1 smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z neuhrazené výše Zápůjčky, Poplatku a případně
Nadstandardního poplatku ode dne následujícího po dni jejich splatnosti až do dne jejich
úplného zaplacení; a zákonný úroky z neuhrazené výše Zápůjčky, Poplatku a případně
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Nadstandardního poplatku ode dne následujícího po dni jejich splatnosti až do dne jejich
úplného zaplacení;
3.1.2 účelně vynaložené náklady, které Zapůjčiteli vznikly v souvislosti s Prodlením Vydlužitele
(dále jen „Náklady“). Takové Náklady zahrnují zejména náklady na vymáhání dlužné částky,
náklady na doručování písemností a na telefonní služby v souvislosti s upomínáním
Vydlužitele. Smluvní strany sjednávají, že výše náhrady Nákladů v závislosti na době Prodlení
Vydlužitele činí minimálně:
a) 200 Kč v případě Prodlení více než 2 pracovní dny;
b) 400 Kč v případě Prodlení více než 10 kalendářních dnů;
c) 600 Kč v případě Prodlení více než 20 kalendářních dnů;
d) 800 Kč v případě Prodlení více než 30 kalendářních dnů;
e) 1 000 Kč v případě Prodlení více než 40 kalendářních dnů;
f) 1 200 Kč v případě Prodlení více než 50 kalendářních dnů;
3.2 Pokud je Zápůjčka v Prodlení 60 a více kalendářních dnů, má Zapůjčitel právo pohledávku na
vrácení Zápůjčky včetně veškerého příslušenství a pohledávku na zaplacení Poplatku, smluvní
pokuty předat do správy externí inkasní společnosti. Smluvní strany sjednávají, že Náklady ve
smyslu čl. 3.1.2 tohoto článku se pak navýší o tzv. „Náklady třetí strany“, a to následovně:
a) v případě Prodlení více než 60. kalendářních dnů Náklady ve smyslu čl. 3.1.2. dle tohoto
článku se navýší o Náklady třetí strany v částce 700 Kč, tj. celkem 1 900,- Kč;
b) v případě Prodlení více než 75. kalendářních dnů Náklady ve smyslu čl. 3.1.2. dle tohoto
článku se navýší o Náklady třetí strany v částce 1.200 Kč, tj. celkem 2 400,- Kč;
c) v případě Prodlení více než 90. kalendářních dnů Náklady ve smyslu čl. 3.1.2. dle tohoto
článku se navýší o Náklady třetí strany v částce 1.700 Kč, tj. celkem 2 900,- Kč.
3.3 Povinnost Vydlužitele zaplatit úrok z prodlení a/nebo smluvní pokutu se nijak nedotýká práva
Zapůjčitele na náhradu škody v plné výši, která mu vznikne v souvislosti s porušením peněžité či
jiné povinnosti Vydlužitele dle Smlouvy o zápůjčce či těchto VOP.
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Nedílnou součást této Smlouvy o zápůjčce tvoří:
Příloha č. 1: Všeobecné obchodní podmínky (VOP)
Příloha č. 2: Osobní údaje klienta s čestným prohlášením a Souhlas se zpracováním osobních
údajů
4.2 Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu o zápůjčce přečetly včetně jejích příloh, s jejím
obsahem souhlasí a Smlouvu svobodně uzavírají.
V Praze dne [●]
Zapůjčitel

Vydlužitel

_________________________

_________________________

VATAONLINE s.r.o.
Jakub Švábík
jednatel

[jméno příjmení]
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Příloha č. 1: VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1 Definice pojmů
Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP
nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam:
1.1 „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
1.2 „Partner Zapůjčitele“ znamená kterýkoliv ze smluvních partnerů Zapůjčitele, kteří jménem
Zapůjčitele a na jeho účet zprostředkovávají poskytnutí Zápůjčky v rámci Poboček Zapůjčitele a
jejichž seznam je uveden na Webovém portálu.
1.3 „Pobočka Zapůjčitele“ znamená kteroukoliv ze zprostředkovatelských poboček vedených
Partnerem Zapůjčitele a uvedených na Webovém portálu, na které je možné získat Zápůjčku.
1.4 „Poplatek“ znamená poplatek sjednaný jako cena za službu spočívající ve zpracování žádosti o
Zápůjčku a v poskytnutí Zápůjčky dle čl. 7 těchto VOP, ve smyslu ustanovení § 1813 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
1.5 „
1.6 „Smlouva o zápůjčce“ znamená smlouvu o Zápůjčce uzavřenou mezi Vydlužitelem a
Zapůjčitelem postupem dle čl. 5 těchto VOP.
1.7 „VOP“ znamená tyto všeobecné obchodní podmínky, ve znění jejich případných změn a
dodatků.
1.8 „Vydlužitel“ znamená fyzickou osobu, která se Zapůjčitelem uzavřela Smlouvu o zápůjčce a jíž
Zapůjčitel poskytl Zápůjčku; osoba je jako Vydlužitel označována od okamžiku poskytnutí
Zápůjčky, do poskytnutí Zápůjčky je označována jako Zájemce.
1.9 „Webový portál“ znamená internetové stránky Zapůjčitele dostupné na webové adrese
www.vataonline.cz.
1.10 „Zapůjčitel“ znamená společnost s obchodní firmou VATAONLINE s.r.o., IČ: 241 72 057, se
sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1040/10, okres Hlavní město Praha, PSČ 110 00,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185344.
1.11 „Zájemce“ znamená fyzickou osobu, která má zájem o poskytnutí Zápůjčky; osoba je jako
Zájemce označována do okamžiku poskytnutí Zápůjčky, od poskytnutí Zápůjčky je označována
jako Vydlužitel.
1.12 „Zákon o ochraně osobních údajů“ znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů.
1.13 „Zákon o spotřebitelském úvěru“ znamená zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve
znění pozdějších předpisů, případně právní předpis, kterým bude tento zákon, resp. jeho
příslušná ustanovení, nahrazen.
1.14 „Zápůjčka“ znamená peněžní prostředky přenechané Zapůjčitelem Vydlužiteli podle Smlouvy o
zápůjčce.
1.15 „Nadstandardní poplatek“ znamená poplatek za proplacení Zápůjčky v hotovosti.
1.16 „Prodlení“ znamená doba počínající běžet následující den po dni splatnosti Zápůjčky.
1.17 „Náklady“ znamenají účelně vynaložené náklady, které Zapůjčiteli vznikly v souvislosti
s prodlením Vydlužitele.
1.18 „Náklady třetí strany“ znamenají účelně vynaložené náklady, které Zapůjčiteli vznikly
v souvislosti s prodlením Vydlužitele při využití služeb externí inkasní agentury.
1.19 „Náklady osobní návštěvy“ znamenají účelně vynaložené náklady spojené s výjezdem do místa
pobytu Vydlužitele, které Zapůjčiteli vznikly v souvislosti s prodlením Vydlužitele při využití
služeb externí inkasní agentury.
1.20 „Kontomatik“ je služba provozovaná společností Kontomierz.pl Sp. z o. o., se sídlem Prosta 32,
00-838, Varšava, Polsko, která na základě zpřístupnění internetového bankovnictví získá
informace z internetového bankovnictví klienta banky.
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2 Úvodní ustanovení
2.1 Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi Zapůjčitelem a
Vydlužitelem. Tyto VOP stanoví základní pravidla, kterými se budou řídit všechny vztahy mezi
Zapůjčitelem a Vydlužitelem vzniklé na základě Smlouvy o zápůjčce nebo v souvislosti s ní.
2.2 Tyto VOP tvoří přílohu každé Smlouvy o zápůjčce a jsou její součástí; uzavřením Smlouvy o
zápůjčce Zájemce potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, plně jim porozuměl a že s nimi
souhlasí.
2.3 Platné a účinné znění těchto VOP je přístupné na Webovém portálu.
3 Registrace Zájemce
3.1 Zapůjčitel umožňuje podat žádost o poskytnutí Zápůjčky pouze registrovaným Zájemcům.
3.2 Zájemce se registruje na Webovém portálu nebo na webu Partnera Zapůjčitele; v rámci
registrace Zájemce sdělí Zapůjčiteli nejméně následující údaje o své osobě a zavazuje se, že
tyto údaje budou úplné a pravdivé:
a) jméno a příjmení,
b) rodné číslo,
c) číslo občanského průkazu,
d) skutečně užívané telefonní číslo,
e) skutečně užívaná emailová adresa,
f) číslo účtu a uvedení banky, u které je účet veden,
g) adresu trvalého bydliště,
h) adresu, na které se skutečně zdržuje, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště,
i) Výši čistého měsíčního příjmu,
j) Zdroj příjmu
k) doklady k posouzení úvěruschopnosti Zájemce podle čl. 4.1 těchto VOP.
3.3 Profil Zájemce bude přístupný na Webovém portálu pod přihlašovacím jménem, které bude
tvořeno rodným číslem Zájemce bez lomítka a chráněn heslem zvoleným Zájemcem. Přihlášení
do účtu Zájemce bude zabezpečeno verifikačním SMS kódem, který bude Zájemci před každým
přihlášením zaslán prostřednictvím SMS na telefonní číslo uvedené Zájemcem při registraci.
3.4 Za účelem ověření čísla bankovního účtu Zájemce uvedeného při registraci prováděné
prostřednictvím Webového portálu či webu Partnera Zapůjčitele může být Zájemce požádán o
úhradu částky ve výši 1 Kč bezhotovostním převodem na bankovní účet oznámený mu
Zapůjčitelem a/nebo Partnerem Zapůjčitele s uvedením unikátního variabilního symbolu
platby, který mu bude za tímto účelem oznámen; tato platba musí být provedena z bankovního
účtu vlastněného Zájemcem a uvedeného při registraci. Po obdržení platby a ověření účtu
Zájemce je Zapůjčitel povinen tuto částku v plné výši uhradit zpět na účet Zájemce.
3.5 Zájemce/Vydlužitel je povinen:
a) uchovat v tajnosti a nezpřístupnit žádné třetí osobě své přihlašovací údaje, heslo a jiné
identifikátory využívané pro přístup na Webový portál,
b) neprodleně informovat Zapůjčitele, pokud se dozví o neoprávněném použití svých
přihlašovacích údajů, hesla nebo jiných identifikátorů, které využívá pro přístup na Webový
portál,
3.6 Zájemce/Vydlužitel vždy odpovídá za jakékoli jednání, při kterém budou použity jeho
přihlašovací údaje, heslo nebo jiné identifikátory využívané pro přístup na Webový portál.
Zapůjčitel nepožádá Zájemce/Vydlužitele o sdělení jeho hesla za jiným účelem, než je
umožnění registrovaného přístupu na Webový portál. Pokud Zájemce/Vydlužitel používá k
registrovanému přístupu na Webový portál veřejně přístupný počítač, měl by po ukončení
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používání Webového portálu vymazat z paměti počítače veškeré dočasné soubory, ve kterých
by jeho přihlašovací údaje mohly být uloženy.
4 Ověření úvěruschopnosti Zájemce
4.1 Před uzavřením Smlouvy o zápůjčce, případně před každou její změnou spočívající ve
významném navýšení celkové výše Zápůjčky, posoudí Zapůjčitel úvěruschopnost Zájemce, tj.
schopnost splácet Zápůjčku či její splátky.
4.2 Za účelem ověření úvěruschopnosti předloží Zájemce Zapůjčiteli zejména:
4.2.1 data z internetového bankovnictví prostřednictvím služby Kontomatik, nebo doklad o
výši příjmů Zájemce, a sice:
a) kopii přiznání Zájemce k dani z příjmů za předchozí zdaňovací období v případě, že
má Zájemce příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, nebo
b) výplatní pásky Zájemce za předcházející měsíce prokazující výši jeho měsíčních
příjmů v případě, že má Zájemce příjmy ze závislé činnosti (namísto výplatních
pásek je možné poskytnout potvrzení zaměstnavatele o příjmech a/nebo výpisy
z účtu Zájemce za předcházející měsíce prokazující výši jeho měsíčních příjmů),
nebo
c) výměr České správy sociálního zabezpečení případně složenky za poslední měsíce
dokládající poskytnutí dávky Zájemci v případě, že je Zájemce příjemcem dávky z
nemocenského pojištění a/nebo důchodového pojištění; nebo
d) doklady podle písm. a), b), případně c) výše v případě, že má Zájemce současně
příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, ze závislé činnosti, a/nebo je příjemcem
dávek z nemocenského pojištění nebo důchodového pojištění.
4.2.2 Pomocí služby Kontomatik se Zájemce může přihlásit do svého internetového
bankovnictví. Přihlášením do internetového bankovnictví přes nástroj Kontomatik
Zájemce dává souhlas s tím, že se na něj boudou vztahovat podmínky použití služby
Kontomatik, jež jsou vydány společností Kontomierz.pl Sp. z o. o., se sídlem Prosta 32,
00-838, Varšava, Polsko. Je povinností Zájemce se s podmínkami služby seznámit a splnit
veškeré povinnosti, které jsou v těchto podmínkách uloženy.
4.2.3 prohlášení Zájemce, jehož závazný vzor je zveřejněn na Webovém portálu a který
obsahuje zejména údaje o:
a) celkové výši měsíčních příjmů Zájemce a jeho domácnosti,
b) počtu členů domácnosti Zájemce včetně uvedení jejich věku a v případě dětí včetně
údaje, zda se jedná o nezaopatřené dítě ve smyslu zákona č. 117/1995 Sb., o státní
a sociální podpoře,
c) celkové výši průměrných měsíčních výdajů Zájemce a jeho domácnosti zahrnujících
zejména výdaje na bydlení, spotřebu energií, stravu apod.,
d) celkové výši dluhů domácnosti Zájemce a jejich měsíčních splátek; dluhy
domácnosti Zájemce se rozumí zejména dluhy Zájemce a jednotlivých členů
domácnosti Zájemce.
V případě, že Zájemce, který předchozí Zápůjčku splatil řádně a včas, bude žádat o poskytnutí
další Zápůjčky, bude povinen Zapůjčiteli poskytnout pouze prohlášení dle odst. 4.2.2;
oprávnění Zapůjčitele požadovat opětovné předložení dokladů dle odst. 4.2.1 těchto VOP tím
však není dotčeno. V případě, že Zájemce údaje a doklady uvedené v tomto čl. 4.2 VOP
Zapůjčiteli neposkytne a Zapůjčitel proto nebude schopen posoudit úvěruschopnost Zájemce,
Zapůjčitel Zájemci Zápůjčku neposkytne.
4.3 Zapůjčitel dále za účelem posouzení úvěruschopnosti Zájemce prověří externí a interní
databáze obsahující informace o dlužnících v souladu s § 88 Zákona o spotřebitelském úvěru.
V této souvislosti má Zájemce právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu,
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4.4

4.5

jakož i právo požadovat vysvětlení, příp. odstranění zjištěného nesprávného stavu, a informace
o zpracování svých osobních údajů (viz § 11, § 12 a § 21 Zákona o ochraně osobních údajů).
Po prověření informací získaných podle čl. 4.2 a 4.3 těchto VOP Zapůjčitel posoudí
úvěruschopnost Zájemce, a to na základě porovnání příjmů a výdajů Zájemce a jeho
domácnosti a výši dluhů a způsobu jejich splacení. Zapůjčitel poskytne Zápůjčku jen tehdy,
pokud z výsledku posouzení úvěruschopnosti Zájemce vyplývá, že nejsou důvodné pochybnosti
o schopnosti Zájemce Zápůjčku splácet.
V případě, že Zapůjčitel odmítne poskytnout Zájemci Zápůjčku v důsledku posouzení jeho
úvěruschopnosti, informuje Zájemce bez zbytečného odkladu o tomto odmítnutí, a pokud je
důvodem neposkytnutí výsledek automatizovaného zpracování údajů, nebo vyhledávání v
databázi podle čl. 4.3 těchto VOP, Zapůjčitel vyrozumí Zájemce o tomto výsledku a o použité
databázi.

5 Uzavření Smlouvy o zápůjčce
5.1 Zapůjčitel na Webovém portálu zveřejňuje podmínky, za nichž je ochoten poskytnout
Zájemcům Zápůjčku. Zapůjčitel dále zveřejňuje zejména:
a) informace, jejichž zveřejnění je vyžadováno ustanoveními Občanského zákoníku na
ochranu spotřebitele a Zákona o spotřebitelském úvěru
b) informace o výši Poplatku.
5.2 Zapůjčitel si vyhrazuje právo posoudit individuálně žádost každého Zájemce o poskytnutí
Zápůjčky. Na poskytnutí Zápůjčky není právní nárok, a to ani po registraci Zájemce dle čl. 3
těchto VOP; Zapůjčitel není povinen negativní stanovisko k žádosti o poskytnutí Zápůjčky
jakkoliv zdůvodnit, s výjimkou odmítnutí poskytnutí Zápůjčky v důsledku posouzení
úvěruschopnosti Zájemce podle čl. 4 těchto VOP.
5.3 Uzavření Smlouvy o zápůjčce prostřednictvím aplikace na Webovém portálu:
5.3.1 Po registraci a následném přihlášení na Webovém portálu pomocí zadání rodného čísla,
hesla a autorizačního SMS kódu je Zájemce oprávněn učinit Zapůjčiteli návrh na uzavření
Smlouvy o Zápůjčce prostřednictvím aplikace na Webovém portálu. Zájemce v návrhu na
uzavření Smlouvy o Zápůjčce prostřednictvím aplikace na Webovém portálu uvede
zejména:
a) navrhovanou výši Zápůjčky,
b) navrhovaný termín splatnosti Zápůjčky.
5.3.2 Zájemce podáním návrhu na uzavření Smlouvy o zápůjčce vyjadřuje svůj souhlas s tím,
aby Zapůjčitel v případě akceptace návrhu Zájemce poskytl Zájemci/Vydlužiteli Zápůjčku
a plnil své povinnosti z uzavřené Smlouvy o zápůjčce i před uplynutím lhůty, ve které je
Vydlužitel oprávněn od uzavřené Smlouvy o zápůjčce odstoupit podle odstavce 11.2
těchto VOP.
5.3.3 Smlouva o zápůjčce je uzavřena okamžikem akceptace návrhu Zájemce učiněného podle
odst. 5.3.2 těchto VOP Zapůjčitelem. Pokud se Zapůjčitel rozhodne na základě návrhu
Zájemce uzavřít se Zájemcem Smlouvu o zápůjčce a poskytnout mu Zápůjčku, zavazuje
se Zapůjčitel bez zbytečného odkladu informovat Zájemce prostřednictvím emailové
zprávy, že návrh na uzavření Smlouvy o zápůjčce akceptoval a Zápůjčku poskytne.
5.3.4 Za účelem potvrzení uzavření Smlouvy o zápůjčce podle odst. 5.3.3 těchto VOP se
Zapůjčitel zavazuje bez zbytečného prodlení zaslat Vydlužiteli na jím uvedenou emailovou adresu:
a) jedno vyhotovení Smlouvy o zápůjčce opatřené podpisem Zapůjčitele provedeným
mechanickými prostředky; současně Smlouvu o zápůjčce uveřejní v profilu
Vydlužitele na Webovém portálu; a
b) informace dle § 95 a přílohy č. 2 k Zákonu o spotřebitelském úvěru v písemném
vyhotovení, které budou rovněž uveřejněny na Webovém portálu.
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5.3.5 Vydlužitel je povinen bez zbytečného odkladu doručit na adresu sídla Zapůjčitele nebo
na jeho e-mailovou adresu kopii Vydlužitelem podepsané Smlouvy o zápůjčce.
6 Poskytnutí Zápůjčky
6.1 Vztahy ze Smlouvy o Zápůjčce mezi Zapůjčitelem a Vydlužitelem vznikají okamžikem poskytnutí
Zápůjčky Vydlužiteli ze strany Zapůjčitele.
6.2 V případě poskytnutí Zápůjčky na Pobočce Zapůjčitele bude Zápůjčka Vydlužiteli poskytnuta
v hotovosti bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o zápůjčce. V případě poskytnutí
Zápůjčky proplácené Vydlužiteli bankovním převodem je Zapůjčitel povinen poskytnout
Zápůjčku bez zbytečného odkladu na účet Vydlužitele uvedený v registraci.
6.3 Zápůjčka se považuje za poskytnutou jejím předáním Vydlužiteli v hotovosti na Pobočce
Zapůjčitele nebo okamžikem, kdy banka přijme požadavek k odeslání platby ve výši
odpovídající Zápůjčce z účtu Zapůjčitele v případě půjčky proplácené Vydlužiteli bankovním
převodem, a to bez ohledu na okamžik jejího připsání na účet Vydlužitele. Zapůjčitel není
odpovědný za správnost čísla účtu Vydlužitele; Zápůjčka se tedy považuje za poskytnutou a
Vydlužitel je povinen ji vrátit i tehdy, jestliže Zapůjčitel poukázal příslušnou částku na účet,
který není účtem Vydlužitele, jestliže tak učinil na základě informací uvedených Vydlužitelem.
6.4 Účel použití Zápůjčky není omezen.
7 Poplatek
7.1 Vydlužitel se zavazuje spolu s vrácením Zápůjčky zaplatit Zapůjčiteli též Poplatek určený ve
Smlouvě o Zápůjčce, který se vypočítá v závislosti na počtu dnů ode dne poskytnutí Zápůjčky
Vydlužiteli až do dne její splatnosti podle Smlouvy o zápůjčce.
7.2 Výše Poplatku odráží náklady Zapůjčitele na zpracování a vyhodnocení návrhu Zájemce na
uzavření Smlouvy o zápůjčce, na posouzení úvěruschopnosti Zájemce s odbornou péčí (tj.
schopnosti Zájemce splatit Zápůjčku ve smyslu Zákona o spotřebitelském úvěru) a na
poskytnutí Zápůjčky.
8 Vrácení Zápůjčky
8.1 Vydlužitel se zavazuje vrátit Zápůjčku a zaplatit Zapůjčiteli Poplatek v den určený ve Smlouvě o
Zápůjčce, a to bezhotovostním převodem na účet, který Zapůjčitel Vydlužiteli sdělí
prostřednictvím Webového portálu.
8.2 Vydlužitel je povinen k platbě užít platební údaje, zejména výši vracené částky, číslo účtu
Zapůjčitele, variabilní symbol pro platbu apod., které si vygeneruje na Webovém portálu.
V případě, že je číslo účtu či variabilní symbol pro vrácení Zápůjčky uveden v písemné Smlouvě
o zápůjčce či v její příloze, může Vydlužitel pro vrácení Zápůjčky použít také tyto platební
údaje. Obdrží-li Zapůjčitel neidentifikovatelnou platbu, povinnost Vydlužitele k provedení
platby není splněna a má se za splněnou až okamžikem, kdy dojde k identifikaci platby.
8.3 Veškeré platby Vydlužitele se považují za provedené okamžikem jejich připsání na příslušný
účet.
8.4 V případě, že platba Vydlužitele nestačí na uspokojení všech peněžitých dluhů Vydlužitele
podle Smlouvy o zápůjčce, bude platba Vydlužitele použita na úhradu dluhů Vydlužitele podle
Smlouvy o zápůjčce v následujícím pořadí (neurčí-li Vydlužitel výslovně jinak): (i) Zápůjčka; (ii);
Poplatek a Nadstandardní poplatek (iii) náhrada nákladů podle odstavce 3.1.2 Smlouvy a
náhrada Nákladů třetí osoby podle odstavce 3.2. a násl. Smlouvy; a (iv) Smluvní pokuta a
zákonný úrok podle odstavce 3.1.1 Smlouvy.
8.5 Vydlužitel je oprávněn Zápůjčku zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání Smlouvy o
zápůjčce i před datem splatnosti Zápůjčky. V takovém případě Vydlužitel Zapůjčiteli uhradí (i)
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celou částku Zápůjčky; a (ii) částku odpovídající Poplatku, resp. jeho alikvotní části; konkrétní
výše této částky bude určena Zapůjčitelem podle doby, po kterou byla Vydlužiteli poskytnuta
Zápůjčka. Zapůjčitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v důsledku
předčasného splacení vzniknou. V případě, že si Vydlužitel bude přát splatit Zápůjčku dříve než
po uplynutí 5 dnů po poskytnutí Zápůjčky Zapůjčitelem, je povinen svůj záměr splatit Zápůjčku
takto předčasně oznámit Zapůjčiteli, a to doručením písemného oznámení na adresu
Zapůjčitele.
9 Ukončení Smlouvy o Zápůjčce
9.1 Smlouva o zápůjčce je řádně ukončena vrácením Zápůjčky s příslušenstvím a veškerých
souvisejících plateb dle Smlouvy o zápůjčce a těchto VOP Zapůjčiteli.
9.2 Vydlužitel je oprávněn od Smlouvy o Zápůjčce bez uvedení důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů
ode dne poskytnutí Zápůjčky, a to doručením písemného oznámení na adresu Zapůjčitele. V
takovém případě je Vydlužitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne
odeslání odstoupení Zapůjčiteli, povinen (i) vrátit Zapůjčiteli Zápůjčku; a (ii) zaplatit Zapůjčiteli
částku odpovídající Poplatku, resp. jeho alikvotní části; konkrétní výše této částky bude určena
Zapůjčitelem v návaznosti na dobu, po kterou byla Vydlužiteli poskytnuta Zápůjčka.
10 Vzájemná komunikace
10.1 Není-li v těchto VOP uvedeno, že určité oznámení, sdělení nebo jiné jednání má být učiněno
písemně, je možné je učinit též prostřednictvím elektronické pošty. Zapůjčitel není oprávněn
akceptovat oznámení, sdělení nebo jiná jednání učiněné elektronickou poštou z jiné e-mailové
adresy, než kterou Vydlužitel uvedl v příslušném formuláři při registraci.
11 Řešení sporů
11.1 Veškeré spory mezi Zájemcem/Vydlužitelem a Zapůjčitelem vzniklé ze Smlouvy o zápůjčce
nebo v souvislosti s ní (včetně těchto VOP) budou s konečnou platností rozhodovány k tomu
příslušnými obecnými soudy České republiky.
11.2 Zájemce/Vypůjčitel má právo na mimosoudní řešení případných spotřebitelských sporů
vzniklých ze Smlouvy o zápůjčce nebo v souvislosti s ní (včetně těchto VOP) prostřednictvím
finančního arbitra v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů.
12 Závěrečná ustanovení
12.1 Není-li ve Smlouvě o zápůjčce nebo v těchto VOP stanoveno jinak, řídí se Smlouva o zápůjčce
Občanským zákoníkem a příslušnými ustanoveními Zákona o spotřebitelském úvěru.
12.2 V případě, že některé ustanovení VOP nebo Smlouvy o zápůjčce je nebo se stane v budoucnu
neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem
shledáno, zůstávají ostatní ustanovení VOP a Smlouvy o zápůjčce v platnosti a účinnosti, pokud
z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno,
nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu VOP nebo Smlouvy o zápůjčce. Zapůjčitel se
zavazuje nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení VOP nebo Smlouvy o
zápůjčce ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení
původnímu a VOP a Smlouvě o zápůjčce jako celku.
12.3 Zapůjčitel je oprávněn tyto VOP měnit a upravovat, aktualizovaná verze VOP je účinná vždy
jejím uveřejněním na Webovém portálu. Pro účely uzavření Smlouvy o zápůjčce je vždy
rozhodná verze VOP platná a účinná ke dni podání žádosti Zájemce o poskytnutí Zápůjčky.
12.4 Orgánem dohledu nad poskytováním spotřebitelských úvěrů je Česká národní banka.
12.5 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. dubna 2018.
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Příloha č. 2: OSOBNÍ ÚDAJE KLIENTA
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Číslo občanského průkazu:
Adresa trvalého bydliště:
Korespondenční adresa:
Mobilní telefon:
E-mail:
Číslo účtu:
Výše čistého měsíčního příjmu:
Čestně prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.

_________________________
[jméno příjmení]
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.
Úvodní informace
Při uzavírání smluv o zápůjčce, které mohou být současně smlouvou o spotřebitelském úvěru (dále
jen „Smlouva“), dochází ze strany společnosti VATAONLINE s.r.o., IČ 24172057, se sídlem Praha 1 Nové Město, Na Poříčí 1040/10, okres Hlavní město Praha, PSČ 110 00, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185344 (dále jen „Správce“), jako
správce osobních údajů ke zpracování osobních údajů jednotlivých vydlužitelů (dále jen „subjekt
údajů“ nebo „subjekty údajů“). Správce provozuje webové stránky www.vataonline.cz (dále jen
„Webový portál“), jejichž prostřednictvím může subjekt údajů učinit návrh na uzavření Smlouvy.
2.
Účel zpracování osobních údajů
A) Hlavním účelem zpracování osobních údajů je jednání o uzavření nebo o změně již uzavřené
Smlouvy (včetně posouzení schopnosti subjektu údajů splácet poskytnuté peněžní prostředky); plnění
uzavřené Smlouvy a ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce.
B) Využití údajů pro marketingové účely: Pokud klient řádně splatí zápůjčku a nebude delší dobu
čerpat další zápůjčku, tak mu budou zaslány maximálně 3 SMS zprávy s upomínkou, že klient může
opět využít službu.
3.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, rodné číslo, číslo
občanského průkazu, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa , telefonní číslo, e-mailová
adresa, číslo bankovního účtu, kód banky, zdroj příjmu, výše čistého měsíčního příjmu a údaje
shromážděné Správcem při jednání o uzavření či změně již uzavřené Smlouvy a při plnění Smlouvy.
4.
Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po dobu od jejich poskytnutí subjektem údajů do (i)
ukončení registrace příslušného subjektu údajů na Webovém Portálu či (ii) zániku Smlouvy; podle
toho, která z těchto skutečností nastane později.
5.
Další informace o zpracování osobních údajů
5.1
Způsob zpracování osobních údajů. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány
manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě.
5.2
Zpracovatelé osobních údajů. Osobní údaje subjektů údajů nebudou zpracovávány
zpracovateli osobních údajů.
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5.3
Příjemci osobních údajů. Osobní údaje subjektů údajů nebudou zpřístupňovány jiným
příjemcům osobních údajů.
6.
Poučení o právech subjektů údajů
6.1
Právo subjektů údajů na přístup k osobním údajům. Subjekt údajů má právo požádat Správce
o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Informace bude subjektu údajů poskytnuta
bez zbytečného odkladu; za poskytnutí informace je Správce oprávněn požadovat přiměřenou
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
6.2
Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů. Subjekt údajů není podle žádného obecně
závazného právního předpisu povinen poskytnout Správci své osobní údaje; poskytnutí osobních
údajů je zcela dobrovolné. Pokud se však subjekt údajů rozhodne neposkytnout Správci své osobní
údaje, nebude moci se Správcem uzavřít Smlouvu a využívat služeb Správce podmíněných registrací.
6.3
Další práva subjektů údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního
života nebo v rozporu se zákonem, může (i) požádat Správce o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby
Správce odstranil takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou,
Správce neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce žádosti nevyhoví, může se subjekt údajů
obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo subjektu údajů obrátit se na Úřad pro ochranu
osobních údajů přímo tím není dotčeno.
7.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
7.1
Souhlas subjektu údajů. Subjekt údajů na základě výše uvedených informací souhlasí s tím,
aby Správce zpracovával jeho osobní údaje za účelem podle článku Účel zpracování osobních údajů, v
rozsahu podle článku Rozsah zpracovávaných osobních údajů a po dobu podle článku Doba
zpracování osobních údajů výše.
_________________________
[jméno příjmení]
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