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Příloha 2 

ÚVĚROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

1. Tyto úvěrové obchodní podmínky (dále jen „ÚOP“) vydává 

společnost IDCC EUROPE Finance, a.s. se sídlem Praha 4, PSČ 

142 00, V Lužích 735/6, IČO: 24729906, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

16450 (dále jen „Společnost“ nebo „IDCE“) v souladu 

s ustanoveními právních předpisů, zejména §1752 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. 

 

2. ÚOP stanoví práva a povinnosti výslovně neupravená jinak 

smlouvou o úvěru, případně jinou smlouvou, na základě které 

Společnost přímo či nepřímo poskytuje finanční prostředky 

nebo finanční produkty (dále jen „Smlouva“) uzavíranými mezi 

Společností a klientem – právnickou nebo fyzickou osobou 

(dále jen „Klient“). Tyto ÚOP se vztahují také na práva a 

povinnosti smluvních stran neupravená výslovně ve smlouvách 

vztahujících se k zajištění závazků ze Smluv, a to včetně 

zajišťovacích smluv s třetími osobami (zajišťovací smlouvy 

budou dále také shodně označovány jako Smlouvy). 

 

3. Tam, kde ustanovení Smlouvy stanoví práva a povinnosti 

odlišně od těchto ÚOP, platí příslušné ustanovení Smlouvy. 

 

4. Tyto ÚOP platí a použijí se vždy, pokud je v příslušné Smlouvě 

sjednáno, že ÚOP jsou její součástí. 

 

II. Výše, účel a podmínky čerpání 

 

1. Společnost na základě svého předmětu podnikání poskytuje 

svým Klientům finanční prostředky (úvěry), popř. záruky, apod. 

a to formou a způsobem dle uzavřené Smlouvy. 

 

2. Klient má právo na základě uzavřené Smlouvy a po splnění 

sjednaných podmínek čerpání na poskytnutí finančních 

prostředků, popř. záruky, do výše sjednané ve Smlouvě.  

 

3. Výše poskytovaných finančních prostředků, popř. záruky může 

být sjednána i v jiné měně než CZK. Nebude-li ve Smlouvě 

sjednáno jinak, budou finanční prostředky poskytnuty i vráceny 

ve sjednané měně. To nemá vliv na placení poplatků a dalších 

nákladů v CZK, není-li sjednáno jinak. 

 

4. Společnost po splnění podmínek čerpání stanovených Smlouvou 

poskytne Klientovi peněžní prostředky do výše úvěru 

sjednaného ve Smlouvě, pokud zejména: 

a) Smlouva byla ze strany Klienta řádně uzavřena a Společnost 

obdržela všechny smluvně dohodnuté podklady, dokumenty, 

a 

b) byly zaplaceny veškeré poplatky stanovené Smlouvou 

v dohodnutých dnech splatnosti, a 

c) nenastalo porušení povinností nebo skutečnost nebo změna 

specifikovaná v bodu VI ÚOP a/nebo ve Smlouvě, 

d) byl doložen vznik zajištění v souladu se zákonem a 

Smlouvou. 

 

5. Společnost není povinna poskytnout Klientovi čerpání 

finančních prostředků na základě Smlouvy v případě, že výše 

uvedené obecné podmínky i specifické podmínky čerpání úvěru 

uvedené ve Smlouvě nebudou Klientem splněny k dostatečné 

spokojenosti Společnosti (ledaže by Společnost výjimečně 

nepovažovala splnění podmínek v okamžiku čerpání finančních 

prostředků za nezbytné, přičemž je Klient povinen neprodleně 

zajistit dodatečné splnění příslušné podmínky). V případě, že 

Společnost poskytne čerpání a zároveň neposkytne Klientovi 

písemnou výjimku a/nebo Klient dodatečně příslušnou 

podmínku nesplní, má Společnost stejná práva jako v případě 

porušení dle čl. VI. těchto ÚOP. 

 

6. Společnost posuzuje splnění podmínek čerpání s odbornou péčí 

a Klient je povinen předložit Společnosti doklady vztahující se 

k plnění podmínek čerpání v obsahu a formě přijatelném pro 

Společnost. Vydá-li Společnost příslušné formuláře a/nebo 

vzory, je Klient povinen použít pro prokazování splnění 

podmínek čerpání tyto formuláře a/nebo vzory vydané 

Společností. 

 

7. Pokud je ve Smlouvě sjednáno poskytnutí finančních prostředků 

k určitému účelu, může Klient čerpat a použít finanční 

prostředky poskytované Společností pouze v souladu s účelem 

dohodnutým ve Smlouvě. Společnost je oprávněna ne však 

povinna posuzovat účelovost každého dílčího čerpání 

finančních prostředků a může odmítnout každé čerpání, které 

nebude Klientem řádně doloženo a Společností odsouhlaseno 

a/nebo kde vzniknou pochybnosti o splnění sjednaného účelu u 

příslušného (či kteréhokoliv dřívějšího) čerpání finančních 

prostředků. 

 

8. Společnost je oprávněna, je-li to nezbytné a/nebo jsou-li zde 

oprávněné pochybnosti, které Klient nevyvrátí, pověřit třetí 

odbornou osobu na náklady Klienta prověřit čerpání a užití 

finančních prostředků ke sjednanému účelu. 

 

9. Použití finančních prostředků ke sjednanému účelu je výlučnou 

povinností Klienta a žádné úkony nebo nečinnost Společnosti 

ho této povinnosti nezbavují. Neprověřování účelu čerpání a 

použití finančních prostředků nemá vliv na právo Společnosti 

kdykoliv toto prověření zahájit.  

 

10. Klient bere na vědomí i případné trestněprávní důsledky 

porušení jeho povinnosti čerpat a použít Společností 

poskytované finanční prostředky v souladu se sjednaným 

účelem. Vzhledem k tomu, že Společnost není povinna použití 

finančních prostředků ke sjednanému účelu kontrolovat, není a 

nemůže být v žádném ohledu odpovědna ve vztahu ke 

skutečnému užití finančních prostředků Klientem. 

 

III. Úročení a splácení, poplatky 

 

1. Klient je povinen uhradit Společnosti za poskytnutí finančních 

prostředků zejména úroky a poplatky sjednané ve Smlouvě.  

 

2. Úrok je počítán vždy z poskytnuté části finančních prostředků 

ode dne, kdy byly odepsány z účtu Společnosti ve prospěch účtu 

určeného Klientem, a do dne, kdy byly příslušné finanční 

prostředky vráceny zpět na příslušný účet Společnosti. 

 

3. Úrok i případný úrok z prodlení bude vypočítáván a účtován na 

bázi roku o 360 dnech a měsíc o skutečném počtu dní a v 

případě anuitních splátek na bázi rok o 360 dnech a měsíc o 

počtu 30 dní.  

 

4. Klient je povinen hradit Společností poskytnuté finanční 

prostředky a úroky ve Smlouvě určených dnech splatnosti. 

Připadne-li den splatnosti na jiný než pracovní den posouvá se 

splatnost na nejbližší následující pracovní den. 

 

5. Klient je povinen vytvářet ke dnům splatnosti dostatečné krytí 

peněžními prostředky na svém příslušném bankovním účtu. 

Bude-li to technicky možné zřídí Klient ve prospěch Banky 

právo inkasa k jeho účtu, dle kterého bude mít Společnost právo 
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provést přímo inkaso z příslušného účtu Klienta do výše 

Klientem dlužné částky. 

 

6. V případě, že platba nebo inkaso finančních prostředků od 

Klienta nebude postačovat na úhradu všech splatných 

pohledávek Společnosti za Klientem platí,  bez ohledu na určení 

Klienta, že připsané prostředky budou finanční prostředky 

použity následovně: 

a) úroků z prodlení, popř. smluvních pokut, 

b) nákladů a poplatků, 

c) běžných úroků, 

d) jistiny dluhu, 

neurčí-li Společnost jiný, pro Klienta výhodnější postup. 

 

7. Z částek, s jejichž splacením je Klient v prodlení, zejména 

pokud jde o splácení jistiny, úhrady úroků, poplatků, odměn a 

provizí nebo plnění jakéhokoliv jiného peněžitého závazku 

podle Smlouvy, je Klient povinen hradit Společnosti smluvní 

úrok ve výši sjednané ve Smlouvě.  

 

8. Splátky jistiny úvěru po dni splatnosti budou nadále úročeny 

běžnou úrokovou sazbou sjednanou ve Smlouvě a k ní navíc 

sjednanou sazbou smluvní pokuty. Úrok z neuhrazené jistiny v 

prodlení a smluvní pokuta jsou splatné ihned. 

 

9. Klient může splatit jistinu úvěru i s úroky, popř. její část, i dříve 

mimořádnou splátkou pouze na základě ujednání uvedených ve 

Smlouvě a jinak pouze na základě předchozí písemné dohody 

mezi Klientem a Společností, kde budou určeny podmínky 

předčasného splacení včetně případného poplatku. Předčasně 

splacený úvěr nemůže být opětovně čerpán. 

 

10. V případě, že jakékoli platby na úhradu Závazků Klienta vůči 

Společnosti budou na účet Společnosti připsány z účtu jiné 

osoby než Klienta, považuje se závazek Klienta za řádně 

splněný pouze v případě, že bude Společnosti doručeno 

potvrzení příslušného majitele účtu (s úředně ověřenými 

podpisy), ze kterého byla platba provedena, že se jedná o 

úhradu závazku Klienta. Bez tohoto potvrzení se má příslušný 

závazek Klienta za nesplněný s tím, že doručením příslušného 

potvrzení se považuje za splněný od počátku. 

 

11. Společnost je vedle úroku, poplatků, odměn a provizí 

sjednaných ve Smlouvě oprávněna účtovat Klientovi za své 

služby poplatky a odměny v souladu se sazebníkem poplatků 

Společnosti, jež je součástí těchto ÚOP. 

 

 

 

IV. Zajištění 

 

1. Řádné splacení veškerých pohledávek Společnosti za Klientem, 

tj. zejména pohledávek na splacení poskytnutých (nebo 

v budoucnu poskytovaných) finančních prostředků, sjednaných 

úroků, úroků z prodlení, smluvních pokut, poplatků, odměn, 

náhrady nákladů, náhrady škod apod. ať již budoucí nebo 

podmíněné a zároveň veškeré pohledávky Společnosti vůči 

Klientovi v případě neplatnosti či neúčinnosti Smlouvy (dále 

také „Zajišťované pohledávky“) je zajišťováno způsobem 

sjednaným ve Smlouvě klientem nebo třetí osobou (dále také 

„Zajištění“). 

 

2. Klient je povinen zajistit, aby poskytované Zajištění bylo 

průběžně až do doby úplné úhrady Zajišťovaných pohledávek 

udržováno jako řádné a účinné zajištění odpovídající 

Zajišťovaných pohledávek Společnosti.  

 

3. V případě, že hodnota Zajištění poklesne nebo ztratí na ceně, je 

Klient povinen doplnit Zajištění alespoň na jeho původní 

hodnotu, a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy 

Společnosti. Poklesem nebo ztrátou na hodnotě Zajištění se dále 

rozumí tyto skutečnosti: 

a) zajištění poskytnuté Klientem nebo třetí osobou je a/nebo 

se stane i jen částečně neplatným, neúčinným, 

nevynutitelným, nevykonatelným či nedobytným, 

b) zajištění bylo poskytnuto na základě nepřesných, 

neúplných či mylných údajů, 

c) majetková hodnota sloužící jako zajištění ztratila 

jakýmkoliv způsobem na ceně (ať již poškozením, 

v důsledku změn na příslušném trhu apod., 

d) zřízení zástavních práv, věcných břemen nebo jiných práv 

k majetkové podstatě sloužící jako Zajištění bez souhlasu 

Společnosti. 

 

4. Klient je povinen na své náklady zajistit (a udržovat v platnosti) 

veškerá rozhodnutí, povolení, souhlasy, vklady, záznamy, 

registrace apod., na základě kterých dle příslušných právních 

předpisů Zajištění vzniká a je platné. 

 

5. Klient je povinen oznámit vznik Zajištění bezodkladně 

dotčeným osobám a doložit tuto skutečnost Společnosti, jako 

např. oznámení dlužníkovi o zastavení pohledávky apod. 

 

6. Společnost je oprávněna realizovat Zajištění v případě, že Klient 

bude v prodlení s úhradou jakékoli jeho splatné Zajištěné 

pohledávky, tím nejsou dotčena jakákoli jiná jeho práva dle 

Smlouvy a/nebo těchto ÚOP. 

 

7. V případě, že Společnost bude realizovat Zajištění, učiní tak dle 

aktuálně platných právních předpisů s tím, že v případě 

možnosti volby závisí způsob realizace Zajištění plně na 

rozhodnutí Společnosti. Společnost je oprávněna realizovat 

veškeré Zajištění nebo jeho určité části dle vlastního uvážení. 

Nebude-li Společností realizována část poskytnutého Zajištění, 

nebrání tato skutečnost Společnosti tuto část Zajištění realizovat 

kdykoli později dle zvážení Společnosti. 

 

8. Z finančních prostředků získaných realizací Zajištění budou 

uhrazeny veškeré Zajišťované pohledávky, a to v pořadí dle 

určení Společnosti, jinak dle ustanovení těchto ÚOP. Po úhradě 

veškerých Zajišťovaných pohledávek převede Společnost 

zbývající část finančních prostředků z realizace Zajištění 

Klientovi nejpozději do 30 dnů. V případě však, že po realizaci 

Zajištění a po úhradě splatných Zajišťovaných pohledávek 

budou existovat dosud nesplatné Zajišťované pohledávky, je 

společnost oprávněna si dle svého uvážení ponechat zbývající 

část finančních prostředků z realizace Zajištění jako jistotu na 

úhradu v budoucnu splatných Zajišťovaných pohledávek. Tato 

jistota nebude úročena a bude Klientovi vyplacena nejpozději 

do 30 dnů po splacení veškerých Zajišťovaných pohledávek. 

 

9. V případě, že Zajištění je poskytováno třetí osobou odlišnou od 

Klienta, platí obdobně výše uvedená ustanovení s tím, že 

zbývající finanční prostředky po úhradě Zajišťovaných 

pohledávek budou vráceny osobě, jež Zajištění poskytla. 

Společnost není povinna osobu poskytující Zajištění odlišnou 

od Klienta nijak informovat o prodlení Klienta nebo o jiných 

skutečnostech, jež mohou vést k realizaci Zajištění 

 

10. V případě, že je Zajištění poskytováno třetí osobou, souhlasí 

tato osoba uzavřením příslušné zajišťovací Smlouvy s tím, že jí 

poskytnuté Zajištění se vztahuje na veškeré Zajišťované 

pohledávky (včetně nákladů realizace Zajištění) bez ohledu na 

jejich případné změny, úpravy, rozšíření apod., ke kterému došlo 

na základě vztahu již jen mezi Společností a Klientem.. 
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11. Klient uznává co do důvodu a výše veškeré své závazky vůči 

Společnosti. 

 

12. Strany se dohodly, že Zajišťované pohledávky se promlčují ve 

lhůtě pěti (5) let od jejich splatnosti, v případě pozdějšího 

uznání závazků běží sjednaná promlčecí doba od počátku. 

 

 

V. Závazky klienta a osob poskytujících Zajištění 

 

1. Klient je po celou dobu trvání Smlouvy, tj. až do úplného 

splnění všech závazků ze Smlouvy vyplývajících, povinen: 

 

a) řádně a včas splácet a platit Společnosti poskytované finanční 

prostředky včetně sjednaných úroků, poplatků, odměn, nákladů 

apod. uvedených ve Smlouvě v těchto ÚOP nebo v sazebníku 

poplatků a odměn vydávaných Společností, jež je součástí 

těchto ÚOP; 

 

b) mít k dispozici veškerá povolení, vyjádření a jiná rozhodnutí, 

jež jsou nezbytná k provozování činnosti/podnikání Klienta 

(dále jen „Povolení“), pro které jsou prostředky poskytovány, 

přičemž veškerá tato Povolení musí být platná, účinná, nesmí 

být porušována a nesmí existovat důvodná obava, že některé z 

těchto Povolení bude napadeno právními prostředky nebo že 

dojde k jeho porušení, změně, odnětí nebo zrušení; 

 

c) zajistit aby plnění povinností a závazků Klienta vyplývajících ze 

Smlouvy nebylo v rozporu s jeho jinými povinnostmi, ať 

zákonnými nebo smluvními; 

 

d) zajistit aby údaje uvedené ve veškerých podkladech předaných 

Společnosti, z nichž Společnost vychází při uzavírání Smlouvy 

(dále jen "Prohlášení"), byla pravdivá, aktuální a úplná a 

informovat Společnost písemnou formou neprodleně, nejpozději 

však do 14 dní, o tom, že došlo ke změnám skutečností 

uvedených v Prohlášení; 

 

e) zajistit rovné a spravedlivé postavení Společnosti se svými 

věřiteli, kteří nejsou upřednostněni ze zákona, zejména 

neupřednostňovat platby ve prospěch ostatních věřitelů před 

placením závazků Společnosti a neposkytovat žádnému z 

věřitelů výhodnější práva a zajištění než byla poskytnuta 

Společnosti podle Smlouvy; 

 

f) neposkytovat jakékoli zajištění vztahující se k jeho majetku bez 

předchozího písemného souhlasu Společnosti; 

 

g) zajistit, aby nevzniklo žádné právo na uspokojení z majetku 

Klienta, které by mělo přednost před právem Společností na 

uspokojení Zajišťovaných pohledávek; 

 

h) používat peněžní prostředky čerpané na základě Smlouvy pouze 

k účelu uvedenému ve Smlouvě a nepoužívat peněžní 

prostředky čerpané na základě Smlouvy na financování 

politických stran, nezákonných nebo společensky nepřijatelných 

činností (např. výroba či obchodování s omamnými a 

psychotropními látkami, zbraněmi, municí, vojenskou výzbrojí a 

výstrojí a souvisejícími technologiemi); 

 

i) informovat Společnost písemnou formou o tom, že vzniklo 

jakékoli zajištění nebo předností právo k uspokojení pro třetí 

osobu vztahující se k jeho majetku, a to neprodleně, nejpozději 

však do tří (3) dnů po vzniku příslušné skutečnosti nebo poté, 

kdy se o této skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět; 

 

j) postupovat tak, aby nebyl v úpadku a ani mu úpadek nehrozil; 

 

k) udržovat svůj majetek řádně pojištěn; 

 

l) informovat Společnost písemnou formou o jakýchkoli 

skutečnostech, jež by mohly mít negativní vliv na řádné a 

včasné plnění smluvních závazků Klienta ze Smlouvy, zejména 

o soudních, rozhodčích či jiných řízeních, způsobení škody 

apod.; 

 

m) neprovádět bez předchozího písemného souhlasu Společnosti 

podstatné organizační, právních a další změny, (např. prodej 

podniku či jeho části, změna předmětu podnikání, ukončení 

podnikatelské činnosti či její podstatné části, ztráta oprávnění k 

podnikatelské činnosti, v případě právnických osob též 

odštěpení některých organizačních částí Klienta, sloučení, 

splynutí, rozdělení, přeměna, převzetí, snížení základního 

kapitálu); 

 

n) bez předchozího písemného souhlasu Společnosti nepřevzít na 

sebe závazek a/nebo neučinit jakýkoli majetkový úkon (prodej, 

koupě, půjčka, úvěr, leasing) v rozsahu vyšším než ½ finanční 

částky poskytované Klientovi Společností; 

 

o) dostavit se na písemnou výzvu Společnosti nejpozději do 30 dní 

od odeslání výzvy k sepsání dohody o uznání svého závazku 

vůči Společnosti vyplývajícího ze Smlouvy, a to v rozsahu 

dlužné jistiny a příslušenství, přičemž tato dohoda o uznání 

závazku sepsaná formou notářského zápisu bude obsahovat 

svolení Klienta k přímé vykonatelnosti takto uznaného závazku; 

 

p) vést řádně účetnictví tak, aby účetnictví věrně zobrazovalo 

ekonomickou situaci Klienta a na výzvu Společnosti předložit 

Společnosti jí vyžádané kopie účetních dokladů; 

 

q) plnit řádně a včas veškeré své zákonné a smluvní povinnosti, 

zejména daňové a obdobné povinnosti. 

 

2. Klient je dále povinen oznámit Společnosti jakoukoli změnu 

jeho poměrů, jež by mohla mít negativní dopad na jeho 

možnosti a schopnosti splnit řádně a včas jeho závazky vůči 

Společnosti. 

 

3. Klient a Osoby poskytující Zajištění jsou povinny zejména: 

 

a) zajistit, aby Zajištění poskytnuté třetí osobou bylo do doby 

řádné úhrady Zajištěných pohledávek alespoň shodně 

realizovatelné a hodnotné a neztratilo na ceně; 

 

b) udržovat majetek, který slouží jako zajištění (dále jen 

„Majetek“) řádně udržovaný, pojištěný a provádět jeho řádnou 

údržbu a nezbytné investice; 

 

c) s Majetkem bez předchozího písemného souhlasu Společnosti 

jakkoli nenakládat, tj. zejména jej nezcizit, nezatížit, 

nepronajmout apod.; 

 

d) zajistit, aby nevzniklo žádné právo na uspokojení z Majetku, 

které by mělo přednost před právem Společností na uspokojení 

Zajišťovaných pohledávek ze Zajištění. 
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VI. Porušení povinností Klienta a oprávnění Společnosti  

 

1. V případě, že: 

 

a) bude Klient v prodlení s placením jakýchkoli finančních 

závazků Klienta vůči Společnosti (zejména splácení 

poskytnutých finančních prostředků včetně sjednaných úroků, 

poplatků, odměn, nákladů) o více než deset (10) dnů po termínu 

jejich splatnosti; 

 

b) dojde k porušení kterékoli povinnosti Klienta vyplývající ze 

Smlouvy, těchto ÚOP a/nebo jiné související smlouvy či dohody 

mezi Klientem a Společností, a/nebo 

 

c) majetek, ze kterého může Společnost uspokojovat své 

pohledávky vůči Klientovi se stane předmětem nedobrovolné 

veřejné dražby, exekuce nebo výkonu rozhodnutí; 

 

d) se kterékoli prohlášení Klienta nebo informace poskytnutá 

Klientem Společnosti ukáže jako nepravdivé, hrubě zkreslené, 

neúplné, a/nebo 

 

e) bude podán jakýkoliv návrh týkající se Klienta, Majetku nebo 

osob Klienta ovládajících nebo jím ovládaných v rámci 

insolventního řízení v rozsahu, který může ohrozit řádné a 

včasné splnění závazků Klienta vůči Společnosti; 

 

f) bude zahájeno jakékoli řízení vůči Klientovi nebo týkající se 

Majetku, které může ohrozit řádné a včasné splnění závazků 

Klienta vůči Společnosti 

 

je Společnost oprávněna učinit jedno nebo více z dále uvedených 

opatření: 

 

(i) vyzvat Klienta k nápravě a poskytnout mu k tomu přiměřenou 

lhůtu; 

 

(ii) zastavit nebo omezit poskytování finančních prostředků do doby 

zjednání nápravy; 

 

(iii) rozhodnout o tom, že část nebo všechny finanční prostředky 

poskytnuté Společností Klientovi včetně sjednaných úroků, 

nákladů, poplatků apod. jsou okamžitě splatné, a to ve lhůtě 

oznámené Společností Klientovi; 

 

(iv) odstoupit od Smlouvy a souvisejících smluv a požadovat 

okamžité splacení všech finančních prostředků poskytnutých 

Společností Klientovi včetně sjednaných úroků, nákladů, 

poplatků apod., a to ve lhůtě oznámené Společností Klientovi; 

 

(v) požadovat úhradu příslušné smluvní pokuty a/nebo náhrady 

škody. 

 

2. Oprávnění uvedená v předchozím bodě ÚOP nevylučují ani 

neomezují použití dalších specifických oprávnění Společnosti 

sjednaných ve Smlouvě a oprávnění, která Společnosti náleží 

podle zákona nebo jiného smluvního vztahu s Klientem. 

 

VII. Spotřebitelské úvěry 

1. Společnost je oprávněna poskytovat také spotřebitelské úvěry.  

 

2. V případě, že podmínky uvedené v těchto UOP jsou v rozporu 

s jakýmkoliv ustanovením právních předpisů vztahujících se ke 

spotřebitelským úvěrům, mají zákonná ustanovení přednost před 

těmito UOP. 

 

3. Klient je povinen pravdivě poskytnout Společnosti veškeré 

nezbytné informace potřebné pro posouzení, jakou povahu má 

úvěr poskytovaný Klientovi, tj. zda Klient vystupuje jako 

spotřebitel či nikoliv. 

 

4. Poskytne-li Klient Společnosti informace a údaje, ze kterých je 

zjevné, že Smlouvu hodlá uzavřít v rámci své 

obchodní/podnikatelské činnosti (a/nebo naopak), nemůže 

následně bez souhlasu Společnosti tuto povahu Smlouvu 

změnit. 

 

5. V případě, že Klient hodlá finanční prostředky využít pro své 

podnikání i nepodnikatelské účely (zejména nákup nemovitosti 

pro podnikatelské i soukromé účely), je Společnost oprávněna 

požadovat, aby na každou část takto poskytovaných prostředků 

byla uzavřena samostatná Smlouva. 

 

6. IDCE poskytuje Klientům veškeré informace v uchovatelné 

podobě a údaje pro řádné zvážení Klientů, zda se Společností 

Smlouvu sjednat či nikoliv a veškeré zákonem vyžadované 

informace. 

 

 

VIII.  Závěrečná ustanovení 

 

1. Tyto ÚOP nabývají účinnosti dnem 1.12.2016. 

 

2. Tyto ÚOP mohou být Společností kdykoli upraveny a/nebo 

doplněny. Upravené ÚOP platí mezi Společností a Klientem, 

popř. osobou poskytující Zajištění od jejich oznámení Klientovi, 

popř. osobě poskytující Zajištění, neodešle-li dotčená osoba 

Společnosti písemně své výhrady do třiceti (30) dnů od jejich 

doručení. V tomto případě platí mezi stranami upravené ÚOP 

s výjimkou ustanovení, ke kterým byly vysloveny výhrady. 

 

3. Tímto je vyloučeno jakékoli jednostranné započtení proti 

pohledávkám Společnosti s výjimkou pohledávek vůči 

Společnosti, které byly Společností písemně uznány a/nebo byly 

přiznány pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. 

 

4. Vzhledem k tomu, že poskytnutí finančních prostředků je 

vázáno na Klienta, je tímto vyloučeno jakékoli postoupení 

pohledávek Klienta vůči Společnosti na čerpání Úvěru apod. na 

třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. 

 

5. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje Klienta povinnosti k náhradě 

způsobené škody v její plné výši. 

 

6. V případě, že je Klientů více, jsou povinni k plnění veškerých 

povinností společně a nerozdílně. Veškeré úkony vůči 

Společnosti musí vždy učinit všichni Klienti společně. 

Společnost splní kterýkoli svůj závazek tím, že jej splní vůči 

kterémukoli z Klientů. 

 

7. Bude-li kterékoli ustanovení těchto ÚOP neplatné či neurčité, 

nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení a příslušné 

ustanovení bude Společností nahrazeno ustanovením, které 

ekonomicky odpovídá nahrazovanému ustanovení. 

 

8. V případě, že Společnost nevykoná kterékoli ze svých práv 

bezprostředně poté, kdy měl právo tak učinit, neznámo to, že se 

jej vzdává a nebrání to jeho výkonu kdykoli poté.  
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