TOMMY STACHI s.r.o.
IČ: 271 48 084
se sídlem: Odolena Voda, Alšova 123, PSČ 250 70
(dále jen "TOMMY STACHI" či "Věřitel")

r.č.:
bytem:
(dále též jen "Zákazník")

(oba dohromady též jako "Smluvní strany" či "Účastníci")
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Rámcovou smlouvu o poskytování půjček na dálku (dále jen "rámcová smlouva"), stránka 1 ze 3
Část A - úvodní ujednání
Článek 1: Tato rámcová smlouva upravuje práva a povinnosti mezi Věřitelem a Zákazníkem při uzavírání jednotlivých
smluv o půjčce (dále jen "dílčí smlouva/y"), proces uzavírání těchto dílčích smluv, jakož i práva a povinnosti
vyplývající pro Účastníky z každé takto uzavřené dílčí smlouvy.
Článek 2: Smluvní strany tímto prohlašují, že část A a část C rámcové smlouvy se vztahuje na všechny dílčí smlouvy
uzavřené mezi Věřitelem a Zákazníkem v době platnosti této rámcové smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují,
že část B1 a B2 rámcové dohody se vztahují pouze na dílčí smlouvy uzavírané a uzavřené prostřednictvím
dálkové komunikace v době platnosti této rámcové smlouvy.
Část B1 - dílčí smlouvy uzavírané prostřednictvím dálkové komunikace
(základní pojmy, registrace a přihlašovací údaje)
Článek 1: Zákazník tímto prohlašuje:
a.) že se před podpisem rámcové smlouvy zaregistroval na jedné z internetových domén provozovaných
Věřitelem, na základě čehož mu Věřitel následně poskytl přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a unikátně
vygenerovaný kód, který slouží jako přístupové heslo) do klientského centra TOMMY STACHI nebo
b.) rámcovou smlouvu podepsal bez registrace a na základě údajů, které Věřiteli poskytl při uzavření této
rámcové smlouvy, mu byly Věřitelem - taktéž ještě při podpisu této rámcové smlouvy - sděleny přihlašovací
údaje (přihlašovací jméno a unikátně vygenerovaný kód, který slouží jako přístupové heslo) do klientského
centra TOMMY STACHI.
Zákazník má kdykoliv po přihlášení do klientského centra možnost dle svého uvážení přidělené heslo změnit.
Článek 2: Zákazník bere na vědomí, že je povinen poskytnuté přihlašovací údaje uchovávat v tajnosti a že je povinen tyto
nesdělovat třetím osobám. Zákazník je odpovědný za ztrátu a za zneužití přihlašovacích údajů třetími osobami a
za případnou škodu, která zneužitím či ztrátou přihlašovacích údajů Věřiteli vznikne. Dozví-li se Zákazník o
tom, že třetí osoba zneužila jeho přihlašovací údaje, je povinen bez zbytečných odkladů upozornit na uvedenou
skutečnost Věřitele.
Článek 3: Do klientského centra TOMMY STACHI se Zákazník může přihlásit na doménové adrese
https://servis.tommystachi.cz provozované Věřitelem, a to po řádném vyplnění přihlašovacího jména a hesla.
Článek 4:
Článek 5:
Článek 6:
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Článek 8:

Článek 9:

Část B2 - dílčí smlouvy uzavírané prostřednictvím dálkové komunikace
(proces uzavírání dílčích smluv)
K uzavírání dílčích smluv prostřednictvím dálkové komunikace dochází mezi Účastníky pouze prostřednictvím
klientského centra TOMMY STACHI (dále jen "klientské centrum").
Po přihlášení do klientského centra může Zákazník kdykoliv Věřiteli podat "žádost o poskytnutí dílčí půjčky".
V případě, že Věřitel posoudí předběžně žádost Zákazníka o poskytnutí dílčí půjčky kladně, zveřejní v
klientském centru Zákazníka znění formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru dle zákona č.
145/2010 Sb (dále jen "formulář") a zašle Zákazníkovi na email, který je pro daného Zákazníka v okamžiku
zpracování jeho Žádosti uveden jako aktivní komunikační kanál pro elektronickou emailovou komunikaci v
interním systému společnosti TOMMY STACHI s.r.o. (dále jen "email"), oznámení o skutečnosti, že má po
přihlášení do klientského centra pod svými přihlašovacími údaji tento formulář k dispozici a k seznámení.
Zákazník tak bude mít možnost po svém přihlášení do klientského centra pod svými přihlašovacími údaji si
kdykoliv tento formulář zobrazit, vytisknout, případně uložit v elektronické podobě (formát pdf). V případě, že
žádost Zákazníka o poskytnutí úvěru nebude Věřitelem schválena, vyrozumí o této skutečnosti Zákazníka
prostřednictvím klientského centra nebo emailem.
Má-li Zákazník po seznámení se s formulářem nadále zájem o uzavření dílčí smlouvy za podmínek ve formuláři
uvedených, potvrdí po přihlášení do klientského centra pod svými přihlašovacími údaji zaškrtnutím pole
"Potvrzuji, že jsem obdržel Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, že jsem se s jeho
obsahem seznámil a že jsem jeho obsahu v plném znění porozuměl" a odesláním potvrzení o této skutečnosti
Věřiteli, že se s formulářem seznámil a že s uzavřením dílčí smlouvy za podmínek dle formuláře souhlasí.
Na základě souhlasu dle čl. 7 části B2 rámcové smlouvy, Věřitel vyhotoví návrh na uzavření dílčí smlouvy,
zveřejní ho v klientském centru Zákazníka a zároveň zašle Zákazníkovi na email oznámení o skutečnosti, že má
po přihlášení do klientského centra pod svými přihlašovacími údaji k dispozici a k seznámení znění návrhu na
uzavření dílčí smlouvy. Zákazník tak bude mít možnost po svém přihlášení do klientského centra si kdykoliv
tento návrh na uzavření smlouvy zobrazit, vytisknout, případně uložit v elektronické podobě (formát pdf).
Souhlasí-li Zákazník s navrhovaným zněním smlouvy, potvrdí po přihlášení do klientského centra pod svými
přihlašovacími údaji zaškrtnutím pole "Potvrzuji, že jsem si návrh dílčí smlouvy přečetl, že jsem porozuměl
všem jejím ustanovením a že s touto smlouvou vyslovuji souhlas", zobrazeným ihned pod elektronickým znění
dané smlouvy, a následným odesláním potvrzení o této skutečnosti Věřiteli, že s návrhem dílčí smlouvy
souhlasí. Okamžikem odeslání výše uvedeného potvrzení je dílčí smlouva uzavřena a je platná. Zákazník má
možnost kdykoliv po přihlášení do svého klientského účtu v klientském centru dílčí smlouvu zobrazit a tuto
následně vytisknout či uložit v elektronickém formátu (pdf).
Za TOMMY STACHI ..................................................
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Článek 10: Věřitel má právo kdykoliv v procesu uzavírání dílčí smlouvy si od Zákazníka vyžádat potřebné podklady
k posouzení jeho solventnosti.
Článek 11: V případě, že Zákazník nebude některému z údajů uvedenému ve formuláři či návrhu dílčí smlouvy rozumět,
má možnost prostřednictvím klientského centra, osobní návštěvou, či telefonicky kdykoliv požádat Věřitele o
vysvětlení.
Článek 12: Věřitel má právo v průběhu uzavírání dílčí smlouvy dle části B2 rámcové dohody, od svého záměru, uzavřít se
Zákazníkem dílčí smlouvu, až do doby jejího uzavření, kdykoliv odstoupit.
Část C - všeobecné smluvní podmínky
Článek 1: Orgánem vykonávajícím dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 145/2010 Sb., o
spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonu, kterému je rámcová smlouva a dílčí smlouvy podřízeny, je
Česká obchodní inspekce, se sídlem: Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00.
Článek 2: TOMMY STACHI se zavazuje informovat Zákazníka v průběhu plnění dílčí smlouvy o jakékoli změně výše
RPSN půjčky dle dílčí smlouvy.
Článek 3: Zákazník je oprávněn odstoupit od každé dílčí smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření
dané dílčí smlouvy, a to dle § 11 zákona č. 145/2010 Sb. Odstoupení od dílčí smlouvy musí být Věřiteli
odesláno písemně nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději poslední den lhůty.
Článek 4: Nesdělí-li Zákazník Věřiteli jinak, jsou jakékoliv úhrady, provedené Zákazníkem ve prospěch TOMMY
STACHI po vzniku právního nároku na úhradu smluvní pokuty dle čl. 6 části C či čl. 10 části C rámcové
smlouvy či upomínečného dle čl. 11 části C rámcové smlouvy přímo z titulu dané dílčí smlouvy započítávány
nejprve na úhradu dlužných splátek s tím, že takovéto úhrady jsou, stejně jako platby Zákazníka bez dostatečné
identifikace platby, jakožto i všechny ostatní platby poskytnuté Věřiteli namísto splácení půjčky dle dané dílčí
smlouvy (budou-li tyto dodatečně identifikovány), ve smyslu odst. 1) písm. t) přílohy č. 3 zák. č. 145/2010 Sb.
kapitálem, který povede k úplnému splacení půjčky vyplývající z dílčí smlouvy v případě, že takovýto kapitál
dosáhne v souhrnu výše všech závazků Zákazníka plynoucích z titulu dané dílčí nebo vzniklých v souvislosti s
ní.
Článek 5: Zákazník je oprávněn splatit danou půjčku vyplývající z každé dílčí smlouvy předčasně, a to kdykoliv, zcela
nebo zčásti. V takovém případě má právo na poměrné snížení celkových nákladů poskytnuté půjčky. V případě
úplného předčasného splacení Zákazník uhradí Věřiteli částku rovnající se součtu nesplacené jistiny (nesplacené
části celkové výše půjčky) včetně neuhrazených nákladů půjčky účtovaných k nejbližší nedlužné splátce a
smluvní pokuty, vznikne-li na její účtování nárok. Splněním podmínky dle předchozí věty bude půjčka splacena
včetně všech závazků Zákazníka. Věřitel se vzdává nároku na náhradu nákladů, na jejichž úhradu má v případě
předčasného splacení ve smyslu ustanovení §15 odst. 2 zák. č. 145/2010 Sb. právo. Uplatnění práva na částečné
předčasné splacení půjčky je Zákazník povinen Věřiteli písemně oznámit, a to nejpozději do 3 dnů ode dne
úhrady předčasné splátky. Nedojde-li k oznámení dle předchozí věty, bude uhrazená částka Věřitelem
započítána na úhradu nejbližší splatné neuhrazené měsíční splátky (nebo její části) a případný přeplatek bude
vždy stejným způsobem započítán na úhradu všech budoucích měsíčních splátek (nebo jejich částí), poté co
nastane jejich splatnost.
Článek 6: Zákazník a TOMMY STACHI se dohodli, že v případě, kdy Zákazník včas nesplní povinnost vyplývající z dílčí
smlouvy uhradit splátku, je TOMMY STACHI, jakožto Věřitel, oprávněn celou zbývající, doposud
neuhrazenou část z celkové výše půjčky poskytnuté na základě dílčí smlouvy a celkových nákladů půjčky a
nároků za upomínečné (viz. čl. 11 části C rámcové smlouvy) sesplatnit. Informaci o sesplatnění podá Věřitel
Zákazníkovi elektronicky (email, klientské centrum) nebo písemně. V případě sesplatnění půjčky dle tohoto
článku má Věřitel právo účtovat Zákazníkovi smluvní pokutu 0,5 % z aktuální výše celkové dlužné částky
("celkový dluh"), vyplývající z dílčí smlouvy, za každý den prodlení s úhradou sesplatněné částky. Ode dne
účtování smluvní pokuty podle tohoto článku zaniká Věřiteli právo účtovat Zákazníkovi smluvní pokutu dle čl.
10 části C rámcové smlouvy.
Článek 7: Zákazník tímto prohlašuje, že veškeré informace, které TOMMY STACHI před uzavřením rámcové smlouvy
poskytl, jsou správné, a že má plnou způsobilost tuto Smlouvu uzavřít. Zákazník tímto dále prohlašuje a
zavazuje se, že taktéž při uzavírání dílčích smluv, vždy uvede pouze pravdivé informace a že bude o uzavření
dílčí smlouvy vždy žádat pouze v případě, kdy si bude vědom své schopnosti a možnosti TOMMY STACHI
závazek vyplývající pro něj z dané dílčí smlouvy řádně splnit. Zákazník se zavazuje neučinit nic, co by ve svém
důsledku mohlo negativním způsobem ovlivnit splácení částek poskytnutých na základě dílčích smluv.
Zákazník dále prohlašuje, že nebude o uzavření dílčí smlouvy žádat v případech, kdy se bude nacházet
v úpadku, kdy bude předlužen, nebo kdy mu úpadek bude hrozit, a taktéž když jeho příjmy nebudou dostačující
na řádné splacení půjčky poskytnuté na základě dílčí smlouvy. Zákazník taktéž prohlašuje, že nebude podávat
žádost o uzavření dílčí smlouvy dále v případech, kdy si bude vědom skutečnosti, že se proti jeho osobě vede
exekuční řízení či soudní výkon rozhodnutí.
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Článek 8: Zákazník se zavazuje informovat TOMMY STACHI o jakékoli nepříznivé změně ve své finanční situaci nebo
osobních poměrech, jakož i jakékoli změně své adresy, ať už by šlo o změnu přechodnou či trvalou.
Článek 9: Zákazník je oprávněn ve vztahu ke každé dílčí smlouvě obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě
tabulky umoření.
Článek 10: Zákazník a TOMMY STACHI se dohodli, že v případě, že se Zákazník ocitne v prodlení se splácením jakékoliv
splátky nebo její části, je TOMMY STACHI oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z aktuální výše nesplacené jistiny za každý den, který následuje po dni, kdy se tento ocitl v prodlení se
splacením splátky nebo její části.
Článek 11: Zákazník a TOMMY STACHI se dohodli pro případ, že se Zákazník ocitne v prodlení se splácením jakékoliv
běžné splátky (její části), k němuž je dle dílčí smlouvy povinen, je Věřitel oprávněn takový stav Zákazníkovi
oznámit písemnou upomínkou odeslanou do vlastních rukou Zákazníka (doporučeně). Zákazník souhlasí s tím,
že za každou takovou upomínku je TOMMY STACHI oprávněn nárokovat si (účtovat) částku ve výši Kč 350,jako upomínečné. Takováto upomínka může být odeslána vždy jen jednou ve vztahu ke každé splátce
vyplývající z dílčí smlouvy, a to nejdříve 8. den po splatnosti této splátky či její části.
Článek 12: Tato rámcová smlouva jakož i všechny dílčí smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 145/2010 Sb., o
spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném
znění.
Článek 13: K pohledávce vyplývající z každé dílčí smlouvy je, či před splatností pohledávky bude zřízeno zástavní právo
ve prospěch banky Česká spořitelna, a.s., se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782.
Předepsané výše splátek dle dílčích smluv se Zákazník zavazuje hradit na účet č. 1948844309/0800 příp. jiný
účet určený Českou spořitelnou, a.s..
Článek 14: Zákazník bere na vědomí, že spory vzniklé při plnění této rámcové smlouvy a dílčích smluv je oprávněn řešit
finanční arbitr (jak je tento specifikován zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění).
Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vzniklé z nebo v souvislosti s touto rámcovou smlouvou,
smlouvou o půjčce, nebo všeobecnými smluvními podmínkami, budou rozhodovány s konečnou platností v
rozhodčím řízení dle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném a účinném znění.
Článek 15: Platnost a účinnost rámcové smlouvy nastává podpisem obou Účastníků. Platnost dílčí smlouvy nastává dnem,
kdy s ní oba Účastníci vyslovili souhlas. Účinnost dílčí smlouvy nastává dnem, kdy předmětná finanční částka
bude vyplacena Zákazníkovi na bankovní účet uvedený v dílčí smlouvě o půjčce.
Článek 16: Dílčí smlouvy jsou uzavírány na dobu trvání závazků z nich plynoucích. V případě ukončení dílčí smlouvy je
Zákazník povinen uhradit veškeré závazky v rozsahu, způsobem a výši dle rámcové smlouvy a předmětné dílčí
smlouvy o půjčce.
Článek 17: Zákazník potvrzuje, že před podepsáním této rámcové smlouvy si přečetl všechny její podmínky, že porozuměl
všem ustanovením rámcové smlouvy, že tato rámcová smlouva představuje jeho svobodnou vůli a že nebyla
uzavřena pod hrozbou nebo nátlakem nebo v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
Článek 18: Tato rámcová smlouva je podepsána v dvojím vyhotovení, z nichž jedno vyhotovení obdrží TOMMY STACHI
a jedno vyhotovení obdrží Zákazník.
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