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SMLOUVA O ÚVĚRU COFIAUTO FIRMA SECURED
Na financování motorových vozidel

Číslo Smlouvy
(variabilní symbol)

Klient

Jsme součástí francouzské mezinárodní finanční skupiny COFIDIS Participations. Jsme rádi, že jste si vybrali naší společnost a uděláme
všechno pro to, abyste byli zcela spokojeni s našimi službami.
S kým uzavíráte tuto smlouvu, tedy kdo jsme: COFIDIS a.s., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, IČO:27179907, společnost zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27780, bankovní spojení: Komerční banka, a.s. účet číslo
35-3706560257/0100, Klientský servis - tel.: 234 120 120, e-mail: informace@cofidis.cz, http://www.cofidis.cz.
Abychom i my věděli, kdo je náš smluvní partner a mohli Vám poskytnout ten správný úvěr, potřebujeme vědět něco o Vás, takže prosíme
o poskytnutí následujících údajů:

Firma:
Telefon:

IČ:

E-mail:

Osoba oprávněná zastupovat společnost:
Číslo dokladu:

Datum platnosti do:

Osoba oprávněná zastupovat společnost:
Číslo dokladu:

Datum platnosti do:

Sídlo
Ulice, číslo popisné:

Obec:

PSČ:

ÚVĚR ̶ ZDE NAJDETE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE O SVÉM ÚVĚRU A JEHO SPLÁCENÍ
Podpisem této smlouvy o úvěru prohlašujete, že máte zájem o koupi níže uvedeného vozidla a žádáte nás o poskytnutí úvěru na financování kupní ceny vozidla nebo
její části (včetně případného příslušenství). My se podpisem smlouvy zavazujeme vám Úvěr za podmínek níže uvedených poskytnout a vy se zavazujete nám Úvěr za
níže uvedených podmínek vrátit a zaplatit úroky a další platby, které jsme si dohodli. Žádáte nás, abychom Vám Úvěr poskytli převodem peněžních prostředků na účet
dohodnutý s Prodejcem, který s tímto souhlasí.
Takže aby to bylo úplně jasné – my jako věřitel jsme se s Vámi jako dlužníkem dohodli na uzavření této smlouvy a poskytnutí úvěru s níže uvedenými parametry:
Druh úvěru: účelový – financování kupní ceny vozidla (včetně příslušenství)
Celková výše úvěru:

Kč

PŘEDMĚT FINANCOVÁNÍ - ZBOŽÍ
Předmětem financování podle této smlouvy o úvěru je motorové vozidlo včetně případných doplňkových služeb/zboží poskytovaných Prodejcem k tomuto vozidlu.
Účel nákupu: vozidlo určené k podnikání

Výrobní značka / model / typ:

Najeto ke dni financování:

km

Číslo karoserie – VIN:

Kč

Přímá platba v hotovosti (akontace):

SPLÁCENÍ ÚVĚRU A PLATEBNÍ ÚDAJE
Celková kupní cena vozidla:
Poplatek za sjednání úvěru *:

% z výše financované částky úvěru

Kč

Počet měsíčních splátek (doba trvání Smlouvy):

* Poplatek za poskytnutí úvěru je úročen jako součást jistiny a splácen v pravidelných splátkách úvěru
Celková částka splatná Klientem (bez pojištění a doplňkových služeb):

Roční úroková sazba:
Kč

Datum splatnosti první splátky: Stejný den jako den uzavření smlouvy následujícího měsíce.
Následující termíny splatnosti: další úvěrové splátky jsou splatné vždy ve stejný den každého
následujícího měsíce.

%

Měsíční splátka:

Kč

Způsob placení splátek: bankovní převod
Splátky poukazujte na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
Jako variabilní symbol uvádějte výše uvedené číslo této smlouvy.

Povinnost sjednat Havarijní pojištění s vinkulací ve prospěch COFIDIS a.s. nebo doložit pojistnou smlouvu (kopii), kde
je COFIDIS a.s. uveden jako vlastník vozidla a klient jako provozovatel vozidla a pojistník**:

ANO

NE

** Pokud byla tato povinnost sjednána, tato povinnost zaniká v okamžiku, kdy výše nesplacené jistiny úvěru bude nižší než 100 000,- Kč.
Upozornění: Uzavření této smlouvy není z naší strany podmíněno koupí jakéhokoli dalšího zboží, než je výše uvedený předmět financování (vozidlo) ani poskytováním
jakýchkoli doplňkových služeb, s výjimkou případného požadavku na sjednání havarijního pojištění.

ČÁST 1 – SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA KE ZBOŽÍ
A) Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického
práva
(dále
„Zajišťovací
smlouva“)
Dnešního dne jsme spolu uzavřeli smlouvu, na
jejímž základě Vám poskytujeme úvěr na koupi
vozidla. Na základě kupní smlouvy uzavřené s
prodejcem, jste se stali vlastníkem vozidla. Kupní
smlouva byla uzavřena samostatně před podpisem
smlouvy o úvěru. Touto Zajišťovací smlouvou na
naši společnost COFIDIS a.s. dočasně a
bezúplatně převádíte vlastnické právo ke Zboží
včetně všech jeho součástí a příslušenství a my
toto vlastnické právo ke Zboží přijímáme.
Zajišťovací smlouva se uzavírá k zajištění úplné
úhrady veškerých dlužných částek z Úvěru,
zejména jsou zajištěny všechny naše pohledávky,
které nám vůči vám vznikly v souvislosti se
smlouvou o úvěru, všechny nároky, které nám vůči
vám vzniknou z důvodu porušení vaší smluvní
nebo zákonné povinnosti (např. smluvní pokuty,
úroky z prodlení, náhrada škody), všechny nároky,
které nám vůči

vám vzniknou v důsledku zesplatnění Úvěru nebo
našeho odstoupení od této Zajišťovací smlouvy
nebo smlouvy u úvěru, nároky, které nám vůči
vám vzniknou z bezdůvodného obohacení, naše
náklady spojené s výkonem zajišťovacího převodu
vlastnického práva podle této Zajišťovací smlouvy
a všechny naše nároky spojené s pojištěním, pokud
jste do něj byli přihlášeni našim prostřednictvím.
Prodejem Zboží podle této Zajišťovací smlouvy
nedochází k zániku dlužných částek z Úvěru. Tato
Zajišťovací smlouva nabývá platnosti i účinnosti
okamžikem uzavření Smlouvy o úvěru. Úplnou
úhradou veškerých dlužných částek z Úvěru se
automaticky převádí vlastnické právo ke Zboží
zpět na vás; v tomto případě se zavazujete, že
do 10 dnů od splacení úvěru zajistíte, že budete
zapsán jako vlastník i jako provozovatel Zboží
v registru silničních vozidel a máte povinnost
nám v této lhůtě doložit kopii VTP; v případě
porušení této povinnosti máme nárok na smluvní
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pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i jen započatý
kalendářní měsíc, kdy jste v prodlení se splněním
uvedené povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty se
nezbavujete uvedené povinnosti. doložit na výzvu.
O úplné úhradě dlužných částek/řádném splacení
Úvěru a zpětném převodu vlastnického práva
ke Zboží Vás budeme informovat. Jsme rovněž
oprávněni provést zpětný převod vlastnického
práva ke Zboží na Vás kdykoli během trvání této
Zjišťovací smlouvy, a to bez ohledu na splácení
Úvěru; v takovém případě bezodkladně postupujete
na základě plné moci podle písm. E) níže.
B) Podmínky užívání Zboží
Po dobu trvání našeho vlastnického práva ke Zboží
máte právo bezplatně užívat Zboží za podmínek
uvedených dále v této Zajišťovací smlouvě; toto
Vaše oprávnění zaniká, pokud Vám vznikne
povinnost odevzdat Zboží nebo pokud Zboží
odebereme za okolností uvedených dále v této
Zajišťovací smlouvě. Ode dne převzetí Zboží se
COFIDIS

této Zajišťovací smlouvy, ledaže Vám plná moc
zavazujete užívat Zboží s péčí řádného hospodáře
byla předána v listinné podobě při uzavření
a nesete veškeré náklady vzniklé v souvislosti
Zajišťovací smlouvy. Dále se zavazujete, že do
s užíváním, opravami a údržbou Zboží, zejména
10 dnů od zpětného převodu vlastnického práva
máte povinnost zajistit řádnou a včasnou údržbu
ke Zboží podle této Zajišťovací smlouvy dojde
Zboží, provádění potřebných oprav Zboží a jeho
k zápisu Vás jako vlastníka a provozovatele Zboží
pravidelné technické prohlídky; za správu Zboží
do registru vozidel. Ke splnění Vaší povinnosti
vám nevzniká právo na odměnu ani náhradu
uvedené v předchozí větě Vám poskytneme
nákladů. Dále musíte bez zbytečného odkladu
plnou moc k provedení změn v registru vozidel.
uplatňovat u příslušného prodejce veškeré nároky
Zavazujete se nést náklady veškerých zápisů
z vad Zboží. Zavazujete se užívat Zboží v souladu
v registru silničních vozidel. Porušení Vaší
se všemi doporučeními výrobce. Nesmíte používat
povinnosti uvedené v první větě tohoto článku nás
Zboží v rámci závodu, soutěže, sportovní události
opravňuje od této Zajišťovací smlouvy odstoupit.
či jiným způsobem, který by mohl Zákonné
Berete na vědomí, že v důsledku porušení Vašich
pojištění nebo Havarijní pojištění učinit neplatným,
povinností provést řádně a včas zápisy do registru
případně by mohl snižovat nebo vyloučit právo na
vozidel nám může být správním orgánem uložena
vyplacení pojistného plnění z takových pojištění.
pokuta, a zavazujete se nás v takovém případě
Bez našeho předchozího písemného souhlasu
zcela odškodnit, tedy zejména uhradit nám částku
nesmíte na Zboží provádět žádné úpravy a změny.
odpovídající nám uložené pokutě. Berete na
Při používání Zboží máte povinnost dodržovat
vědomí, že s každým zápisem změny vlastníka
příslušné právní předpisy a vyhlášky týkající se
či provozovatele v registru silničních vozidel je
provozování vozidel na pozemních komunikacích,
spojen správní poplatek a souhlasíte, že nesete
zejména pravidla silničního provozu podle zákona
tyto náklady.
o provozu na pozemních komunikacích; v případě
porušení těchto předpisů máte povinnost uhradit F) Velký technický průkaz (dále „VTP“)
veškeré případné pokuty a nahradit vzniklou škodu,
Do 20 dnů od provedení zápisu změn v registru
a pokud by takové pokuty či škoda byly nárokovány
vozidel nám musíte doručit kopii VTP na
vůči nám, zavazujete se k náhradě této škody,
informace@cofidis.cz, kde jsme zapsaní jako
která nám takto prokazatelně vznikne.
majitelé vozidla a Vy jako provozovatel vozidla.
C) Odpovědnost za Zboží
Zavazujete se, že na vyžádání nám předložíte
originál VTP kdykoliv v průběhu trvání Zajišťovací
Bez ohledu na Vaše zavinění nám po celou
smlouvy. Pokud porušíte vaší povinnost doručit
dobu trvání této Zajišťovací smlouvy odpovídáte
nám řádně a včas kopii VTP nebo předložit
za veškeré škody vzniklé na Zboží a také za
originál, můžeme odstoupit od Smlouvy o úvěru
jeho ztrátu nebo odcizení, a zavazujete se nám
s okamžitým účinkem a máme nárok na smluvní
případnou újmu vzniklou poškozením Zboží, jeho
pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i jen započatý
ztrátou nebo odcizením v plné výši uhradit. Pokud
kalendářní měsíc, kdy jste v prodlení se splněním
dojde k totálnímu zničení Zboží nebo jeho odcizení,
uvedené povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty
můžeme odstoupit od této Zajišťovací smlouvy,
se nezbavujete uvedené povinnosti. Pokud
a pokud Vy i přes naši žádost neposkytnete bez
budeme v průběhu trvání Zajišťovací smlouvy
zbytečného odkladu jiné vhodné zajištění nebo se
odůvodněně potřebovat mít v držení originál VTP,
nedohodneme jinak, máme právo odstoupit i od
doručíte nám VTP bez zbytečného odkladu na
Smlouvy o úvěru.
základě výzvy; v takovém případě jsme oprávněni
D) Zákaz nakládání se Zbožím
mít VTP v držení až do doby řádného splacení
Zavazujete se, že po dobu trvání Zajišťovací
Úvěru. Bude-li VTP deponován u nás a budete-li
smlouvy nepřevedete Zboží na třetí osobu,
v této době odůvodněně potřebovat zapůjčit VTP,
nezatížíte jej žádným způsobem (například
můžete nás o takové zapůjčení VTP požádat,
zástavním právem), neučiníte změnu v osobě
budete-li však v době Vaší žádosti v prodlení
provozovatele Zboží a ani neučiníte žádné kroky
s úhradou jakéhokoliv dluhu, který vůči nám máte,
směřující ke zcizení, zatížení Zboží nebo změně
můžeme Vaši žádost odmítnout do úplné úhrady
jeho provozovatele. V případě porušení vaší
takového dluhu. Deponace VTP je zpoplatněna dle
povinnosti uvedené v předchozí větě můžeme
sazebníku.
odstoupit od Smlouvy o úvěru s okamžitým
účinkem; porušením povinnosti nezaniká nárok G) Důsledky prodlení se splácením Úvěru
Pokud budete v prodlení s úhradou měsíční splátky
na splacení veškerých pohledávek. Porušení
Úvěru po dobu delší než 20 dní, máme právo Zboží
povinnosti uvedené v první větě tohoto článku nás
společně s potřebnými doklady k němu odebrat
rovněž opravňuje odstoupit od Smlouvy o úvěru.
na místě, ve kterém se bude v daném okamžiku
Zavazujete se dále neužívat Zboží k provozování
nacházet, a Vy se zavazujete nám takové odebrání
taxislužby, autoškoly ani autopůjčovny bez našeho
umožnit a poskytnout nám k němu nezbytnou
předchozího písemného souhlasu. Po dobu trvání
součinnost. Zároveň máme právo Zboží umístit
této Zajišťovací smlouvy nesmíte poskytnout Zboží
na vhodném místě. Pokud dojde k předčasnému
do užívání třetí osobě bez našeho písemného
ukončení Smlouvy o úvěru jinak než úhradou
souhlasu.
veškerých dlužných částek nebo dojde-li
E) Registr silničních vozidel
k okamžité splatnosti jistiny úvěru, zavazujete se
Zavazujete se, že do 10 dnů od uzavření této
nám na své náklady odevzdat Zboží společně se
Zajišťovací smlouvy budeme my zapsáni jako
všemi potřebnými doklady k němu do 3 pracovních
vlastník Zboží a Vy jako jeho provozovatel v registru
dnů na adrese, kterou Vám sdělíme. Budete-li
silničních vozidel. Podpisem této Zajišťovací
v prodlení s plněním povinnosti podle předchozí
smlouvy berete na vědomí, že plnou moc, na základě
věty, máme právo odebrat Zboží nebo odstoupit od
které můžete splnit Vaši povinnost uvedenou
této Zajišťovací smlouvy a Smlouvy o úvěru.
v předchozí větě, zašleme prostřednictvím datové
schránky do registru silničních vozidel dle Vašeho H) Realizace uspokojení dluhu prodejem Zboží
Pokud (i) dojde k našemu odstoupení od této
výběru následující pracovní den po dni uzavření

Smlouvy o úvěru, nebo (ii) se stane jistina úvěru
okamžitě splatnou, máme právo přistoupit
k přímému prodeji Zboží třetí osobě. Prodejní
cenu, kterou obdržíme při prodeji Zboží třetí
osobě, a poníženou o veškeré náklady nám vzniklé
v souvislosti s převzetím či odebráním Zboží,
jeho skladováním, oceněním a prodejem, včetně
námi uhrazeného pojistného na Zákonné pojištění
a Havarijní pojištění, nákladů na vyhotovení
znaleckého posudku či posudku technického
stavu Zboží, nákladů na opravy Zboží nezbytných
k tomu, aby bylo způsobilé provozu na pozemních
komunikacích, máme právo použít k úhradě
veškerých dlužných částek z Úvěru po splatnosti
nebo provést započtení. Za účelem prodeje
Zboží bude znaleckým posudkem vyhotoveným
námi určeným znalcem nebo znaleckým ústavem
stanovena obvyklá prodejní cena Zboží zohledňující
mimo jiné jeho technický stav, nájezd, stáří a také
poptávku na trhu. Následně bude Zboží prodáno
námi určené třetí osobě za cenu minimálně ve
výši stanovené znaleckým posudkem. Nebude-li
Zboží prodáno třetí osobě ve lhůtě 2 měsíců ode
dne vyhotovení znaleckého posudku oceňujícího
Zboží, máme právo prodat Zboží třetí osobě za
cenu nižší, než jak byla stanovena znaleckým
posudkem; takové snížení ceny však nepřesáhne
35 % ze znalcem stanovené ceny Zboží. Právo
prodat Zboží ve veřejně přístupné aukci třetí
osobě, která učiní nejvyšší podání bez ohledu
na omezení uvedená výše, máme kdykoliv;
v takovém případě nebude vyvolávací cena nižší
než 70 % ceny stanovené znaleckým posudkem.
Pokud z Vaší strany dojde k úhradě dlužných
částek z Úvěru nebo jejich části po odebrání nebo
odevzdání Zboží a zároveň před prodejem Zboží
třetí osobě a nedohodneme-li se jinak, použijeme
Vámi uhrazenou částku k úhradě dlužných částek
z Úvěru po splatnosti. Pokud budou takto uhrazeny
veškeré dlužné částky z Úvěru po splatnosti včetně
nám vzniklých nákladů na odebrání, uskladnění
a ocenění Zboží, vydáme Vám Zboží zpět v námi
určeném místě. Předáním Zboží se obnovuje Vaše
oprávnění užívat Zboží za podmínek stanovených
touto Zajišťovací smlouvou; a s případnou částkou
převyšující dlužné částky z Úvěru po splatnosti
bude naloženo jako s přeplatkem.
I) Sazebník a Protokol o převzetí zboží
Máte povinnost nám uhradit veškeré poplatky
a dále nahradit veškeré účelně vynaložené
náklady zejména podle části D) sazebníku, který
je nedílnou součástí této Zajišťovací smlouvy.
Nedílnou součástí této Zajišťovací smlouvy je též
Protokol o převzetí Zboží.
J) Trvání Zajišťovací smlouvy
Tato Zajišťovací smlouva se uzavírá na dobu
do úplné úhrady veškerých dlužných částek
z Úvěru nebo do doby prodeje Zboží podle této
Zajišťovací smlouvy v závislosti na tom, která
skutečnost nastane dříve; sjednané zajištění
zanikne i na základě jeho vzdání se ze strany
Věřitele. Zanikne-li tato Zajišťovací smlouva
v důsledku úhrady veškerých dlužných částek
z Úvěru, nemá zánik Zajišťovací smlouvy vliv na
zpětný převod vlastnického práva ke Zboží na Vás.
Zanikne-li tato Zajišťovací smlouva v důsledku
prodeje Zboží, nemá to vliv na způsob vypořádání
výtěžku z prodeje Zboží (prodejní ceny) podle této
Zajišťovací smlouvy. Zánikem Smlouvy o úvěru
nezaniká Zajišťovací smlouva, a to i pokud k zániku
Smlouvy o úvěru dojde v důsledku našeho či
Vašeho odstoupení od Smlouvy o úvěru.

2. ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA (POVINNÉ RUČENÍ)
A) Zavazujete se individuálně uzavřít a udržovat B) Zavazujete se nám předat kopii platné pojistné
smlouvy o sjednání Zákonného pojištění, a to
Zákonné pojištění nejpozději ke dni nabytí vlastnictví
do 10 dnů ode dne doručení naší výzvy. Dále se
ke Zboží a nést náklady takového pojištění. Pokud
zavazujete nám na výzvu předat kopii dokladu
takto nesjednáte Zákonné pojištění a nebudete jej
o zaplacení Zákonného pojištění. Pokud nesplníte
udržovat nepřetržitě v účinnosti do doby úhrady
závazky uvedené v předchozích dvou větách,
veškerých dlužných částek z Úvěru, můžeme
máme vůči Vám nárok na smluvní pokutu ve výši
odstoupit od Smlouvy o úvěru s okamžitým
10 000,- Kč, která je splatná na výzvu.
účinkem nebo uzavřít Zákonné pojištění na Zboží
na Vaše náklady; dále máme vůči Vám nárok na C) Dále se zavazujete bezodkladně oznámit příslušné
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, která je splatná
pojišťovně (pojistiteli Zákonného pojištění) každou
na výzvu.
pojistnou událost způsobenou provozem Zboží,
a dále musíte postupovat v souladu s pokyny této

pojišťovny při likvidaci pojistné události, zejména
zajistit veškeré důkazy a jiné doklady nezbytné
k likvidaci pojistné události a vyplacení pojistného
plnění pojišťovnou. Zavazujete se nám doručit kopii
oznámení o pojistné události zaslaného pojišťovně,
a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy došlo
k pojistné události způsobené provozem Zboží.
Pokud nesplníte závazek oznámit pojišťovně
pojistnou událost nebo doručit nám kopii oznámení
o pojistné události, máme vůči Vám nárok na
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, která je splatná
na výzvu.

3. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ (toto ustanovení se uplatní pouze, pokud se HAV sjednává, viz první strana této Smlouvy)
A) Zavazujete se individuálně uzavřít a udržovat
Havarijní pojištění nejpozději ke dni nabytí
vlastnictví ke Zboží a nést náklady takového
pojištění. Zavazujete se, že do doby úhrady
veškerých dlužných částek z Úvěru bude Havarijní
pojištění splňovat nepřetržitě následující parametry:
(i) pojistné krytí nesmí být nižší než částka rovnající
se obvyklé ceně Zboží nebo výši úvěru, podle

toho, která částka je nižší; (ii) Havarijní pojištění
musí mimo jiné krýt pojistná rizika živel, havárie,
vandalismus, a odcizení; (iii) Havarijní pojištění
musí být sjednáno se spoluúčastí nepřevyšující
20% pojistného plnění; a (iv) pojistné plnění
z Havarijního pojištění bude vinkulováno v náš
prospěch.
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B) Pokud nesplníte závazek pojistit Zboží a udržovat
Havarijní pojištění podle této Zajišťovací
smlouvy, můžeme odstoupit od Smlouvy o úvěru
s okamžitým účinkem nebo uzavřít Havarijní
pojištění ke Zboží na Vaše náklady a máme vůči
Vám nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč,
která je splatná na výzvu. Dále se zavazujete
doložit nám potvrzení o vinkulaci pojistného plnění
COFIDIS

větách, můžeme odstoupit od Smlouvy o úvěru
z Havarijního pojištění v náš prospěch nebo kopii
s okamžitým účinkem a máme vůči Vám nárok na
pojistné smlouvy o sjednání Havarijního pojištění,
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, která je splatná
kde je COFIDIS a.s. uveden jako vlastník
na výzvu.
vozidla a vy jako provozovatel vozidla a pojistník,
a to včetně dokladu o zaplacení pojistného na C) Zavazujete se bezodkladně oznámit příslušné
Havarijní pojištění na první pojistné období, a to
pojišťovně (pojistiteli Havarijního pojištění) každou
do 10 dnů ode dne doručení naší výzvy. Dále se
pojistnou událost krytou Havarijním pojištěním
zavazujete nám na výzvu předat kopii dokladu
a dále musíte postupovat v souladu s pokyny této
o zaplacení Havarijního pojištění na Zboží. Pokud
pojišťovny při likvidaci pojistné události, zejména
nesplníte závazky uvedené v předchozích dvou
zajistit veškeré důkazy a jiné doklady nezbytné

k likvidaci pojistné události a vyplacení pojistného
plnění pojišťovnou. Zavazujete se nám doručit kopii
oznámení o pojistné události zaslaného pojišťovně,
a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy došlo
k pojistné události kryté Havarijním pojištěním.
Pokud nesplníte závazek oznámit pojišťovně řádně
a včas pojistnou událost nebo doručit nám kopii
oznámení o pojistné události, máme vůči Vám
nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, která
je splatná na výzvu.

ČÁST 2 – A CO JSME SI SPOLEČNĚ DÁLE UJEDNALI
1. SAZEBNÍK: Podepsáním této smlouvy potvrzujete,
že jste si před podpisem této smlouvy přečetli náš
sazebník, který je nedílnou součástí této smlouvy.
Sazebník si přečtěte opravdu pečlivě, a pokud
Vám cokoli není úplně jasné, raději se nás zeptejte,
jelikož poplatky a další platby podle sazebníku jsou
závazné. Sazebník můžeme jednostranně změnit
nebo vydat nový sazebník, avšak pouze v případě
změny příslušných právních předpisů, změny
naší obchodní politiky, osobních či majetkových
poměrů nebo obvykle uplatňovaných podmínek
pro poskytování úvěrů či jiných obdobných
finančních produktů. Změny Vám vždy oznámíme
předem včetně termínu jejich účinnosti alespoň 1
měsíc před nabytím účinnosti změn, a to vždy na
našem webu www.cofidis.cz nebo Vás o změnách
budeme informovat prostřednictvím elektronické
pošty nebo SMS. Také Vám zašleme aktuální
sazebník, kdykoli nás o to požádáte. Změny
sazebníku máte právo odmítnout a tuto smlouvu
z tohoto důvodu písemně vypovědět ve lhůtě do
dne nabytí účinnosti změn – potom nám však
musíte uhradit celý dosud nesplacený úvěr, jakož
i veškeré další peněžité závazky ze smlouvy.
Pokud v dané lhůtě změny neodmítnete, budou
změny sazebníku pro Vás závazné.
2. POSKYTNUTÍ A ČERPÁNÍ ÚVĚRU: Na základě
této smlouvy Vám jako věřitel poskytujeme na
Vaši žádost a ve Váš prospěch, jakož i za splnění
námi stanovených podmínek finanční prostředky
až do sjednané výše (úvěr) a Vy se jako dlužník
zavazujete nám poskytnuté peněžní prostředky
vrátit spolu s úroky, poplatky, úroky z prodlení
a dalšími sankčními nároky vzniklými v důsledku
porušení Vašich povinností z této smlouvy. Úvěr
Vám poskytneme okamžikem převodu peněžních
prostředků, tj. poukázáním peněžních prostředků
z Vašeho účtu u nás ve prospěch účtu obchodníka.
Od poskytnutí úvěru musíte platit sjednané úroky.
3. SPLÁCENÍ ÚVĚRU: Vaší základní povinností je
řádně a včas splácet úvěr, zejména dodržovat
sjednanou výši a termíny splatnosti měsíčních

nebo (iii) v ostatních případech uplynutím 10
splátek, a to pod ztrátou výhody splátek, tj.
kalendářních dnů ode dne odeslání zásilky, a to
můžeme žádat zaplacení celé pohledávky pro
i v případě, že jste se o zaslání zásilky nedozvěděli.
nesplnění některé splátky úvěru, přičemž toto
Vy nám zasíláte veškerou korespondenci na naši
právo můžeme použít nejpozději do splatnosti
adresu: COFIDIS a.s., Bucharova 1423/6, 158 00
nejblíže příští splátky. Nezapomeňte, že splácení
úvěru znamená úplné vrácení čerpaného úvěru
Praha 5.
včetně úroků a sankcí.
6. SANKCE: Pokud se stane, že nebudete moci
4. OZNAMOVÁNÍ: Veškeré změny Vašich údajů,
úvěr splácet, raději nás okamžitě kontaktujte.
zejména změnu jména, příjmení, bydliště,
Dostanete-li se totiž do prodlení s plněním
telefonního
spojení,
stavu,
zaměstnání,
peněžitých závazků z této Smlouvy, musíte
bankovního spojení atp., změnu údajů týkajících
nám zaplatit sankce za Vaše prodlení podle této
se průkazu totožnosti, změnu Vašeho statutu
Smlouvy. Smluvní pokuta je splatná vždy první
coby „politicky exponované osoby“, jakož
den po porušení příslušné povinnosti, na kterou
i jakoukoliv okolnost, která má nebo by mohla mít
se Smluvní pokuta vztahuje. Vaše povinnost
za následek zhoršení Vaší schopnosti plnit své
platit Smluvní pokutu se nedotýká našich nároků
závazky z této Smlouvy a tím i zhoršení dobytnosti
na náhradu škody v plné výši včetně případné
našich pohledávek za Vámi, zejména zahájení
nemajetkové újmy vedle smluvní pokuty. Zánikem
exekučního, insolvenčního či jiného obdobného
této Smlouvy nezanikají ujednání tohoto bodu
řízení týkajícího se Vašeho majetku, nám musíte
ani ustanovení o započítávání úvěrových splátek
oznámit do 10 dnů ode dne, kdy změna nastala,
ani naše nároky již vzniklé do dne zániku této
a to písemně nebo prostřednictvím elektronické
Smlouvy.
pošty, jinak nám odpovídáte za škodu způsobenou 7. ZAPOČTENÍ: Dohodli jsme se, že můžeme
porušením této povinnosti. Stejně tak my Vám
provést započtení jakýchkoli našich splatných
písemně oznámíme změnu důležitých údajů,
i nesplatných pohledávek za Vámi bez ohledu na
zejména změnu firmy, sídla či bankovního spojení,
jejich měnu či právní titul vůči jakékoli Vaší splatné
a současně takovou změnu zveřejníme vhodným
či nesplatné pohledávce za námi. Nezapočtené
způsobem, přičemž za vhodný způsob se vždy
přeplatky se vrací pouze na základě Vaší písemné
považuje zveřejnění na www.cofidis.cz.
žádosti na formuláři, který je k dispozici na
5. DORUČOVÁNÍ: Písemnosti Vám budeme
www.cofidis.cz; v takovém případě můžeme
doručovat poštou na Vaší posledně známou
po Vás požadovat náhradu nákladů, které
adresu bydliště uvedenou v této Smlouvě nebo
nám vzniknou v souvislosti s vrácením daného
řádně nám oznámenou, a to tak, že postačí
přeplatku a přeplatky do výše 50,- Kč se nevrací
forma obyčejné zásilky nebo prostřednictvím
z důvodu našich nákladů vzniklých v souvislosti
elektronické pošty. Dohodli jsme se, že každá
s vrácením přeplatku do této výše.
Vám zaslaná zásilka nebo jiná komunikace 8. POSTOUPENÍ: Dohodli jsme se, že nesmíte bez
se považuje za doručenou okamžikem,
našeho předchozího písemného souhlasu zcela
(i) kdy jste zásilku převzali nebo dnem odeslání
ani zčásti postoupit Vaše práva nebo převést
komunikace elektronickou poštou, nebo (ii) kdy se
závazky z této smlouvy. My jsme oprávněni zcela
zásilka zaslaná na Vaši posledně známou adresu
nebo zčásti postoupit naše pohledávky za Vámi
vrátí jako nedoručitelná, ať již z důvodu, že se
včetně práv ze zajištění takových pohledávek
na adrese nezdržujete nebo z důvodu, že jste si
anebo převést naše závazky vůči Vám z této
zásilku nevyzvedli nebo odmítli zásilku převzít,
smlouvy.

ČÁST 3 - VAŠE PROHLÁŠENÍ
A) Podpisem této smlouvy prohlašujete, že nejste
v úpadku ani vám úpadek nehrozí a neprobíhá vůči
vám insolvenční ani exekuční řízení.
B) Podpisem této smlouvy dále prohlašujete, že
jste se dostatečně seznámili a že rozumíte všem
ustanovením, která se týkají výše uvedené finanční
služby, že máte dostatečné finanční zdroje na

placení všech svých závazků, včetně závazků
plynoucích z této smlouvy.
C) Podpisem této smlouvy dále prohlašujete,
že souhlasíte se smlouvou a všemi ostatními
dokumenty, všem jejich ustanovením rozumíte
a souhlasíte být jimi vázáni, a že vaše prohlášení
uvedená v této smlouvě jsou pravdivá.

D) Podpisem této smlouvy dále berete na vědomí, že
uzavření smlouvy není z naší strany podmíněno
koupí jakéhokoliv dalšího zboží, než je vozidlo
uvedené v části „PŘEDMĚT FINANCOVÁNÍ ZBOŽÍ“ této smlouvy, nebo poskytnutím jakýchkoliv
doplňkových služeb, a to s výjimkou povinnosti
sjednání havarijního pojištění, je-li vyžadováno - viz
1. strana této smlouvy.

PŘÍLOHY TÉTO SMLOUVY
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
• Protokol o převzetí Předmětu financování • Splátkový kalendář

• Sazebník poplatků ke Smlouvě o úvěru COFIAUTO na financování motorových vozidel

COFIDIS a.s.
Valérie Delcourt, předsedkyně představenstva
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Sazebník pro smlouvy o úvěru

CACS 1/2023

Tento sazebník je nedílnou součástí smlouvy o úvěru COFIAUTO FIRMA SECURED
Poskytovatel úvěru: COFIDIS a.s., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, IČ: 27179907
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., účet číslo: 35-3706560257/0100.
Klientský servis: tel: 234 120 120, E-mail: informace@cofidis.cz, http://www.cofidis.cz
ČÁST A) ZÁPŮJČNÍ ÚROKOVÁ SAZBA
Zápůjční úrokovou sazbou je úroková sazba vyjádřená jako pevná nebo pohyblivá procentní sazba uplatňovaná ročně na čerpanou výši spotřebitelského úvěru.
Zápůjční roční úroková sazba je uvedena na smlouvě o úvěru.

ČÁST B) POJIŠTĚNÍ
Nabídka pojištění záleží na aktuální produktové nabídce

ČÁST C) POPLATKY
Poplatek za správu úvěru
Poplatek za vrácení přeplatku
Poplatek za platbu s chybným variabilním symbolem
Poplatek za zaslání tabulky umořování
Poplatek za deponaci VTP
Poplatek za vystavení plné moci pro zvláštní úkon na přání klienta
(např. individuální SPZ, výjezd do zahraničí atp.)
Poplatek za převod smlouvy o úvěru
Poplatek za poskytnutí úvěru**

0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
1 000,- Kč za každý i jen započatý rok
300,- Kč zaslání datovou schránkou
500,- Kč zaslání poštou
3 000,- Kč za každý převod
maximálně 5 % z financované částky úvěru

** Poplatek za poskytnutí úvěru je úročen jako součást jistiny a splácen v pravidelných splátkách úvěru.
Konkrétní výše poplatku je vždy uvedena ve smlouvě o úvěru na první straně v části Úvěr.
Poplatek za poskytnutí úvěru zahrnuje náklady poskytovatele spojené s následujícími úkony:
-- vystavení plné moci pro zápis COFIDIS jako majitele vozidla do centrálního registru vozidel
-- vystavení plné moci pro výmaz COFIDIS jako majitele vozidla z centrálního registru vozidel
-- prověření úvěruschopnosti klienta v registrech třetích stran
-- prověření provedení zápisu COFIDIS jako majitele vozidla do centrálního registru vozidel
-- prověření odhlášení COFIDIS jako majitele vozidla z centrálního registru vozidel
-- kontrola platnosti povinného ručení
-- kontrola sjednání a platnosti havarijního pojištění včetně vinkulace (je-li sjednání požadováno)
-- kontrola platnosti STK
-- fyzické prověření vozidla externí společností (je-li požadováno jako součást schválení)
-- prověření vozidla:
• ověření roku výroby vozidla
• ověření prodejní ceny vozidla
• ověření duplicitního financování – zajištění
• prověření v databázi odcizených vozidel

ČÁST D) SANKČNÍ NÁROKY VĚŘITELE PRO PŘÍPAD PRODLENÍ KLIENTA NEBO PORUŠENÍ POVINNOSTI
1) Náhrada účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s prodlením
klienta:
(i) 500,- Kč za 1. písemnou upomínku při prodlení klienta – zasílá se v měsíci
následujícím po měsíci, v němž se klient dostal poprvé do prodlení, pokud
prodlení trvá;
(ii) 600,- Kč za 2. upomínku při prodlení klient – zasílá se v měsíci následujícím
po 1. upomínce, pokud prodlení trvá; a
(iii) 1 500,- Kč v případě ukončení Smlouvy o úvěru ze strany věřitele z důvodu
prodlení klienta trvajícího alespoň 3 měsíce.
2) Náhrada skutečných (tj. prokázaných/doložených) a účelně vynaložených
nákladů vzniklých v souvislosti s prodlením klienta a přímo spojených k realizací
uspokojení zajištění (zajišťovací převod vlastnického práva) řádného splácení
úvěru, zejména se jedná o následující úkony:
a) odebrání/zabavení vozidla;
b) znalecký posudek určující tržní/prodejní cenu vozidla;
c) příprava vozidla k prodeji;
d) denní parkovné od odebrání vozidla do doby prodeje vozidla;
e) přeprava vozidla na místo aukce;
f) účast na aukci/realizaci prodeje vozidla v aukci;
g) vyřazení vozidla z evidence a likvidace autovraku.
3) Úrok z prodlení (úroková sazba u opožděných plateb) v zákonné výši - viz
nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
4) Smluvní pokuta za porušení povinnosti řádně splácet úvěr ve výši 0,5 % denně
z částky, ohledně níž je klient v prodlení.
5) Smluvní pokuta za porušení povinnosti doručit nám řádně a včas kopii VTP nebo

6)

7)

8)

9)

10)

předložit originál, a to ve výši 5 000,- Kč za každý i jen započatý kalendářní
měsíc, ve kterém jste v prodlení se splněním uvedené povinnosti.
Smluvní pokuta za porušení povinnosti sjednat zákonné pojištění vozidla
a udržovat jej nepřetržitě v účinnosti do doby úhrady veškerých dlužných částek
z úvěru, a to ve výši 10 000,- Kč (Část 2 odstavec 2 – ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ
VOZIDLA (POVINNÉ RUČENÍ) písm. A) Smlouvy o úvěru.
Smluvní pokuta za porušení povinnosti oznámit pojišťovně pojistnou událost
nebo doručit nám kopii oznámení o pojistné události do 3 dnů ode dne, kdy
došlo k pojistné události, a to ve výši 10.000 Kč (Část 2 odstavec 2 – ZÁKONNÉ
POJIŠTĚNÍ VOZIDLA (POVINNÉ RUČENÍ) písm. C) Smlouvy o úvěru.
Smluvní pokuta za porušení povinnosti sjednat havarijní pojištění vozidla (je-li
povinnost sjednána) a udržovat jej v souladu se smlouvou, a to ve výši
10 000,- Kč (Část 2 odstavec 3 – HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ písm. B) Smlouvy
o úvěru.
Smluvní pokuta za porušení povinnosti předat nám potvrzení o vinkulaci
pojistného plnění z Havarijního pojištění v náš prospěch nebo kopii pojistné
smlouvy o sjednání Havarijního pojištění včetně dokladu o zaplacení pojistného
na Havarijní pojištění na první pojistné období, a to do 10 dnů ode dne doručení
naší výzvy nebo porušení povinnosti nám předat kopii dokladu o zaplacení
Havarijního pojištění do 10 dnů od úhrady pojistného na příslušné období, a to ve
výši 10 000,- Kč (Část 2 odstavec 3 – HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ písm. B) Smlouvy
o úvěru.
Smluvní pokuta za porušení povinnosti oznámit pojišťovně pojistnou událost
nebo doručit nám kopii oznámení o pojistné události do 3 dnů ode dne, kdy došlo
k pojistné události, a to ve výši 10 000,- Kč (Část 2 odstavec 3 – HAVARIJNÍ
POJIŠTĚNÍ písm. C) Smlouvy o úvěru.

ČÁST E) Předčasné splacení úvěru nebo jeho části
Klient je oprávněn úvěr nebo jeho část kdykoli předčasně splatit. V případě
předčasného splacení úvěru nebo jeho části je klient povinen vedle úvěru nebo jeho
části uhradit též částku ve výši 15 % z předčasně splacené části úvěru, která zahrnuje
jak paušální náhradu za ušlý zisk věřitele, tak náhradu souvisejících nákladů věřitele.
Náhrada nákladů pak zahrnuje zejména administrativní náklady věřitele přímo
spojené se zpracováním žádosti, s přípravou a realizací předčasného splacení úvěru,
s vyhotovením dohody o předčasném splacení úvěru, náklady na komunikaci atp.

K řádnému ukončení smlouvy o úvěru z důvodu předčasného splacení úvěru je
klient povinen předem oznámit věřiteli úmysl předčasně splatit úvěr nebo jeho část
a následně řádně uhradit právě částku přesně vyčíslenou věřitelem v příslušném
písemném oznámení. Pokud klient při předčasném splacení úvěru nebo jeho části
nedodrží stanovený postup, je věřitel oprávněn takovou neurčitou platbu odmítnout
nebo takovou platbu použít na předplacení budoucích splátek úvěru.

Tento sazebník nabývá platnosti dnem vydání.
Tento sazebník byl vydán dne 1. 1. 2023
Tento sazebník nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023

COFIDIS a.s.
Valérie Delcourt, předsedkyně představenstva
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