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PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY EQUA BANK PRO PŮJČKY
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Smlouva o půjčce na refinancování nebo smlouva o půjčce nebo smlouva o půjčce na konsolidaci (dále jen „Smlouva“), kterou
mezi sebou uzavírají Raiffeisenbank a.s. (dále jen „Banka“) a fyzická osoba jako spotřebitel (dále jen „Klient“), je smlouvou
o zápůjčce ve smyslu § 2390 a násl. Občanského zákoníku a zároveň smlouvou o spotřebitelském úvěru ve smyslu zákona
č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále jen „Zákon“) a splňuje všechny jejich náležitosti.

1.2.

Produktové obchodní podmínky Equa bank pro půjčky (dále jen „POP Půjčky“) jsou nedílnou součástí Smlouvy a upravují
podmínky pro poskytování a správu půjček Equa bank.

1.3.

POP Půjčky mají povahu produktových obchodních podmínek ve smyslu upraveném ve Všeobecných obchodních podmínkách
Equa bank (dále jen “VOP”). Otázky neupravené v POP Půjčky ani ve Smlouvě se řídí úpravou ve VOP, popř. v jiných, pro
danou situaci použitelných produktových obchodních podmínkách. Pojmy nebo slovní spojení začínající velkým písmenem, mají
význam specifikovaný v jednotlivých ustanoveních POP Půjčky a/nebo význam stanovený ve VOP.

2.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1.

Smlouvou se Banka zavazuje poskytnout Klientovi za dohodnutých podmínek finanční prostředky (dále jen „Půjčka“) a Klient se
zavazuje za dohodnutých podmínek Půjčku v plném rozsahu splatit a zaplatit sjednaný úrok a další sjednané platby či poplatky.

2.2.

Půjčky poskytuje Banka Klientům na základě Smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou přinejmenším vždy POP Půjčky, VOP,
Sazebník a Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru. Předpokladem pro uzavření Smlouvy je uzavřená
Rámcová smlouva o poskytování bankovních, platebních a investičních služeb mezi Bankou a Klientem, na základě které má
Klient mimo jiné založený běžný účet určený pro splácení Půjčky.

2.3.

Banka před uzavřením Smlouvy Klientovi poskytla a náležitě vysvětlila veškeré informace v souladu se Zákonem, a to
i prostřednictvím dokumentu Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru. Současně před uzavřením Smlouvy
Banka Klientovi poskytla její návrh, který má Klient k dispozici kdykoliv před uzavřením Smlouvy ve svém internetovém
bankovnictví.

2.4.

Po schválení žádosti Klienta o půjčku zašle Banka Klientovi prostřednictvím internetového bankovnictví Návrh na uzavření
Smlouvy o půjčce na refinancování / Návrh na uzavření Smlouvy o půjčce / Návrh na uzavření Smlouvy o půjčce na konsolidaci
(dále jen „Návrh“), který Klient v případě souhlasu podepisuje jako navrhovatel a Banka poté jako akceptant návrh Smlouvy
potvrdí a přijme. Podepsaný Návrh a podepsaná Akceptace návrhu na uzavření Smlouvy tvoří Smlouvu.

2.5.

Klient je povinen, je-li o to Bankou požádán, předložit Bance dokumenty věrohodně potvrzující pravdivost údajů uvedených
v žádosti o Půjčku či v návrhu Smlouvy.

2.6.

O akceptaci Smlouvy banka Klienta neprodleně informuje prostřednictvím zprávy do Internetového bankovnictví a na e-mailovou
adresu, kterou Klient bance sdělil v žádosti.

3.

ÚČEL A ČERPÁNÍ ÚVĚRU

3.1.

Banka načerpá peněžní prostředky z Půjčky na běžný účet Klienta po nabytí účinnosti Smlouvy a v souladu a dle parametrů
ve Smlouvě uvedených.

3.2.

Čerpání Půjčky se provádí vždy na běžný účet Klienta vedený v Bance, který vždy zároveň slouží k pravidelnému splácení
Půjčky. Za okamžik čerpání (poskytnutí) Půjčky se bere okamžik připsání finančních prostředků na tento běžný účet Klienta.

3.3.

V případě, že je ve Smlouvě sjednán účel Půjčky, je Klient povinen využít finanční prostředky z Půjčky výhradně na tento účel.

3.4.

Pokud je Půjčka nebo její část čerpána účelově na účet v jiné bance a část z těchto peněžních prostředků se vrátí na běžný
účet Klienta, jsou tyto prostředky Klientovi volně k dispozici a jsou brány jako neúčelově poskytnutá část Půjčky Klientovi. O tuto
částku se tedy nijak nesnižuje poskytovaná Půjčka ani se nepřepočítává splátkový kalendář.

4.

SPLÁCENÍ A ÚROČENÍ ÚVĚRU

4.1.

Klient je povinen splatit poskytnutou Půjčku dle Smlouvy pravidelnými měsíčními splátkami, které zahrnují pravidelnou anuitní
splátku a případné měsíční poplatky.

4.2.

Úroková sazba je stanovena ve Smlouvě jako roční a je neměnná po celou dobu trvání Smlouvy. Úroky z poskytnuté Půjčky
jsou Bankou účtovány průběžně a jsou zúčtovány měsíčně v anuitní splátce. Pro potřeby stanovení výše úroků Banka vychází
z délky kalendářního roku 360 dní a z počtu dní v měsíci 30.
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4.3.

Pravidelná anuitní splátka obsahuje složku úmorovou, kterou se splácí jistina Půjčky, a složku úrokovou, kterou se splácí
úrok z poskytnuté Půjčky vypočítaný na základě zápůjční úrokové sazby. Anuitní splátky jsou neměnné po celou dobu trvání
Smlouvy s možnou výjimkou splátky poslední, která zohledňuje rozdíl mezi celkovou částkou splacenou v pravidelných anuitních
splátkách Půjčky a celkovou dlužnou částkou z Půjčky.

4.4.

Celková měsíční splátka, pravidelný den splatnosti splátky a celkový počet splátek jsou vždy uvedeny ve Smlouvě. Pokud
den splatnosti jakéhokoliv závazku Klienta ze Smlouvy připadne na den pracovního klidu, nemá tato skutečnost vliv na datum
splatnosti tohoto závazku.

4.5.

Banka poskytne Klientovi na jeho žádost kdykoliv po dobu trvání Smlouvy bezplatně splátkový kalendář Půjčky v podobě tabulky
umoření v podobě stanovené Přílohou č. 5 Zákona.

4.6.

Pravidelné měsíční splátky budou hrazeny z účtu Klienta v Bance formou automatického inkasa. Banka je tedy oprávněna
inkasovat celkovou pravidelnou měsíční splátku Půjčky bez dalších pokynů Klienta k tíži účtu uvedeného ve Smlouvě. Po dobu
trvání jakýchkoliv závazků Klienta z titulu Smlouvy není Klient oprávněn účet zrušit a zavazuje se mít na něm takový zůstatek,
aby mohla Banka splátky a ostatní dlužné částky v řádném termínu inkasovat.

4.7.

V případě, že v den splatnosti jakéhokoliv závazku Klienta ze Smlouvy nebude na běžném účtu určeném pro splácení Půjčky
dostatek prostředků na uhrazení tohoto závazku, souhlasí Klient s tím, že je Banka oprávněna, nikoliv však povinna, provést
částečné inkaso až do výše disponibilního zůstatku a zároveň i bez předchozího oznámení Klientovi započíst a inkasovat své
pohledávky vůči Klientovi prostřednictvím jakýchkoliv jiných účtů Klienta v Bance, to vše v souladu s příslušným ustanovením
VOP o započítávání.

4.8.

Je-li Klient v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku z titulu Smlouvy, je povinen uhradit Bance úrok z prodlení
z dlužné částky ve výši vyplývající z obecných právních předpisů, a to počínaje prvním dnem prodlení až do zaplacení dlužné
částky. Úroky z prodlení jsou splatné okamžikem, kdy na ně Bance vznikne nárok. Banka je v tomto případě zároveň oprávněna
postupovat dle ustanovení VOP či POP Půjčky a požadovat uhrazení poplatků a sankcí dle těchto POP Půjčky a platného
Sazebníku.

4.9.

Vznikne-li v souladu s předchozím článkem právo Banky na zaplacení smluvní pokuty a/nebo úroku z prodlení, je Klient povinen
takovou platbu uhradit Bance ve lhůtě 10 dnů poté, co byl k jejímu uhrazení Bankou vyzván. Současně je Banka oprávněna
vymáhat splatnou pohledávku vůči Klientovi, a to i prostřednictvím třetích osob, postoupit svou pohledávku za Klientem,
informovat Bankovní registr klientských informací, Nebankovní registr klientských informací a SOLUS – zájmové sdružení
právnických osob, IČO 69346925, a to za podmínek a v rozsahu uvedeném ve Smlouvě a ve VOP.

4.10.

Nestačí-li disponibilní zůstatek finančních prostředků na účtu určeném pro splácení Půjčky ani na ostatních účtech Klienta
na úhradu všech splatných závazků vůči Bance z titulu Smlouvy, použije se plnění obdržené od Klienta (resp. inkasované
Bankou z účtů Klienta) na uspokojení závazků Klienta v pořadí a způsobem, který na základě svého uvážení určí Banka, jinak
V následujícím pořadí: (a) poplatky a platby dle Sazebníku; (b) úroky z Půjčky; (c) úroky z prodlení a smluvní pokuty; (d) jistina
Půjčky; (e) ostatní pohledávky ze Smlouvy. Výše uvedené určení pořadí plnění závazků Klienta má přednost před jakýmkoliv
určením stanoveným Klientem.

4.11.

Klient je oprávněn požádat osobně na pobočce nebo prostřednictvím Přímého bankovnictví o změnu pravidelného data splátky.
Pokud Banka s navrhovanými změnami souhlasí, poskytne Klientovi návrh Dodatku ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým se
mění dotčené parametry Půjčky. Pokud Klient odsouhlasí a potvrdí návrh Dodatku způsobem uvedeným ve VOP, dojde ke změně
parametrů a způsobu splácení Půjčky s účinností ke dni uvedenému v Dodatku, o čemž je Klient bezodkladně informován
ve svém internetovém bankovnictví akceptací Dodatku ze strany Banky. Banka je oprávněna zaúčtovat si za provedenou změnu
poplatek ve výši dle aktuálního Sazebníku, a to na vrub běžného účtu určeného pro splácení Půjčky. Banka si vyhrazuje právo
kdykoliv podobnou žádost Klienta zamítnout, o čemž je Klient okamžitě informován ve svém internetovém bankovnictví.

4.12.

Klient je oprávněn kdykoliv zcela nebo zčásti splatit poskytnutou Půjčku před termínem splatnosti sjednaným ve Smlouvě
(dále jen „mimořádná splátka“), a to na základě žádosti o provedení mimořádné splátky podané na pobočce Banky nebo
prostřednictvím Přímého bankovnictví. Klient je povinen mít na účtu určeném pro splácení Půjčky dostatek prostředků pro
realizaci mimořádné splátky – v opačném případě je Banka oprávněna mimořádnou splátku Klienta nerealizovat, o čemž je
Klient ihned Bankou informován.

4.13.

V případě žádosti Klienta o mimořádnou splátku, kterou dojde k úplnému splacení Půjčky, Smlouva končí a půjčka je splacena,
o čemž Banka Klienta informuje zprávou do Přímého bankovnictví.

4.14.

V případě žádosti Klienta o mimořádnou splátku, kterou nedojde k úplnému splacení Půjčky, Banka poskytne Klientovi potvrzení
o provedené mimořádné splátce včetně uvedení způsobu jakým se mění dotčené parametry Půjčky. Klient je oprávněn v rámci
požadavku na provedení mimořádné splátky požadovat zachování výše splátky, přičemž v takovém případě se přiměřeně sníží
počet splátek, nebo zachování počtu splátek, přičemž v takovém případě se přiměřeně sníží výše splátky.

4.15.

Klient je oprávněn požádat osobně na Obchodním místě nebo prostřednictvím Přímého bankovnictví o změnu výše splátky.
Pokud Banka s navrhovanými změnami souhlasí, poskytne Klientovi návrh Dodatku, kterým se mění dotčené parametry Půjčky.
Pokud Klient odsouhlasí a potvrdí návrh Dodatku způsobem uvedeným ve VOP, dojde ke změně parametrů a způsobu splácení
Půjčky s účinností ke dni uvedenému v Dodatku, o čemž je Klient bezodkladně informován některým ze způsobů stanovených
ve VOP.
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5.

OSTATNÍ PRAVIDLA PRO PŮJČKY

5.1.

Smlouva a Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru obsahují veškeré náležitosti, ujednání a vysvětlení
definované Zákonem.

5.2.

Celkovými náklady Půjčky pro Klienta jsou veškeré náklady známé Bance, které musí Klient Bance v souvislosti s poskytnutou
Půjčkou zaplatit a které jsou uvedeny ve Smlouvě. Do Celkových nákladů Půjčky jsou zahrnuty úroky z poskytnuté Půjčky,
jednorázový poplatek za poskytnutí Půjčky (je-li dle Smlouvy Klientovi účtován), měsíční poplatek za správu úvěrového účtu
(je-li dle Smlouvy Klientovi účtován), poplatek za vedení účtu (zdarma pokud je účet zřízen pouze a jedině za účelem splácení
Půjčky Bance, jinak dle platného Sazebníku), poplatek za příchozí transakci na účtu (ve výši dle aktuálně platného Sazebníku).

5.3.

Roční procentní sazba nákladů (dále jen „RPSN“) představuje celkové náklady spotřebitelského úvěru definované výše,
vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru. RPSN je vypočtena podle vzorce uvedeného
v příloze č. 1 Zákona.

5.4.

RPSN je vypočtena za předpokladu, že ujednání obsažená ve Smlouvě, zejména způsob splácení, termíny jednotlivých splátek
a úroková sazba Půjčky, zůstávají neměnné, budou platit do konce platnosti Smlouvy a Klient a Banka budou řádně a včas plnit
veškeré své závazky ze Smlouvy.

5.5.

RPSN se v průběhu trvání Smlouvy mění pouze v případech uvedených v odstavcích 4.11., 4.14. a 4.15. POP Půjčky. 5.6.
Celková částka splatná Klientem znamená součet výše poskytnuté Půjčky a celkových nákladů spotřebitelského úvěru; je
vypočtena ke dni účinnosti Smlouvy a načerpání Půjčky.

5.7.

Dohled nad dodržováním Zákona vykonává Česká národní banka, sídlící na adrese Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03.
V případě, že se Klient bude domnívat, že Banka nepostupuje v souladu s platnými právními normami, může se na Českou
národní banku obrátit.

6.

PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY KLIENTA

6.1.

Klient svým podpisem Smlouvy činí vůči Bance následující prohlášení:
(a)
(b)

(c)
(d)
(e)

(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

Klient je plně svéprávným, je oprávněn uzavřít Smlouvu, obdržel veškeré souhlasy nezbytné k uzavření Smlouvy
a uzavřením Smlouvy neporušuje žádnou zákonnou či smluvní povinnost;
závazky, které Klient Smlouvou přejímá, jsou v souladu s obecnými právními předpisy a jsou závazné, účinné, platné
a vynutitelné a neexistují žádné důvody, pro které by Smlouva mohla být prohlášena z jakéhokoliv důvodu za neplatnou či
neúčinnou vůči jakékoliv osobě;
není v úpadku ani hrozícím úpadku a ani mu není známo, že by na něj byl nebo by měl být podán insolvenční návrh, návrh
na výkon rozhodnutí nebo jiný návrh s obdobnými účinky;
neexistuje Případ porušení ani nehrozí, že Případ porušení nastane;
veškeré informace a údaje poskytnuté Bance (ať již písemně, ústně či jinak) v souvislosti nebo podle Smlouvy (ať již před
uzavřením Smlouvy nebo po jejím uzavření za podmínek stanovených Smlouvou) byly poskytnuty v dobré víře a ke dni,
ke kterému byly poskytnuty, byly úplné, pravdivé a přesné a nebyly v žádném ohledu zavádějící;
nebylo zahájeno ani neprobíhá žádné soudní, rozhodčí, správní či jiné řízení, vyšetřování či šetření, jehož výsledek by
mohl mít negativní vliv na schopnost Klienta plnit řádně a včas své závazky ze Smlouvy, ani takové řízení nehrozí;
Klient neporušil ani neporušuje žádný obecný právní předpis způsobem, který by mohl mít negativní vliv na schopnost
Klienta plnit řádně a včas své závazky ze Smlouvy;
Klient nemá vyměřeny jakékoliv nedoplatky nebo penále týkající se daní, pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo na jiných obdobných plateb;
peněžité závazky Klienta podle Smlouvy jsou přinejmenším rovnocenné s ostatními závazky Klienta vůči třetím osobám;
proti Klientovi nebylo zahájeno a není vedeno trestní stíhání dle příslušných právních předpisů.

6.2.

Klient bere na vědomí, že Banka uzavírá Smlouvu a plní závazky z ní vyplývající v důvěře v úplnost, správnost a přesnost
prohlášení Klienta.

6.3.

Klient se zavazuje, že:
(a)
(b)
(c)
(d)

bude dodržovat své zákonné a smluvní povinnosti, jejichž nedodržení by mohlo mít negativní vliv na schopnost Klienta
plnit řádně a včas své závazky ze Smlouvy;
řádně a včas zaplatí a uhradí veškeré daně, pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení,
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a jiné obdobné platby veřejnoprávní povahy;
zajistí, že peněžité závazky Klienta podle Smlouvy budou přinejmenším rovnocenné s ostatními závazky Klienta vůči
třetím osobám;
uhradí Bance na její žádost veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s uzavřením, plněním, změnou,
ukončením nebo porušením Smlouvy, jakož i veškeré účelně vynaložené náklady Banky související s uplatňováním či
vymáháním jakýchkoliv práv Banky podle Smlouvy;

Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,
zapsaná u MS v Praze, sp. zn. B2051, IČ: 49240901

Kontakty:
Equa bank, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8

T: +420 222 010 222
E: info@equabank.cz

Strana 4 z 7

7.

PORUŠENÍ ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY, OPRÁVNĚNÍ BANKY

7.1.

Za případ porušení závazků vyplývajících ze Smlouvy (dále jen „Případ porušení“) se vedle případů, které odůvodňují odstoupení
od Smlouvy ze strany Banky podle VOP, považují:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

7.2.

nepravdivost či neúplnost informací sdělených Bance pro účely vyhodnocení Žádosti
Klient je v prodlení se splacením jakékoliv splátky jistiny, úroků či jiných plateb či příslušenství z Půjčky déle než 30 dnů,
nebo je Klient v prodlení s úhradou jakéhokoliv jiného závazku vůči Bance déle než 30 dnů;
Klient porušil některou z dalších povinností vyplývajících ze Smlouvy, POP Půjčky či VOP;
Klient použije Půjčku k jinému účelu, než bylo sjednáno ve Smlouvě;
bylo zahájeno exekuční, insolvenční nebo jiné řízení na majetek Klienta;
skutečnost, že proti Klientovi bylo Bankou podáno trestní oznámení;
skutečnost, že nastala jiná událost, která by mohla mít podle názoru Banky podstatný nepříznivý vliv na schopnost Klienta
plnit řádně a včas závazky z jakéhokoliv smluvního vztahu s Bankou.

Pokud nastane Případ porušení, je Banka s přihlédnutím k jeho závažnosti a ostatním okolnostem podle vlastní úvahy oprávněna
(vedle jiných oprávnění vyplývajících jí zejména ze Smlouvy včetně VOP) učinit kterékoliv z následujících opatření:
(a)
(b)

(c)
(d)
(e)

(f)
(g)

pozastavit či odmítnout čerpání Půjčky;
vyzvat Klienta k uhrazení dlužné částky, a pokud Klient nesplní ani v dodatečné 30 denní lhůtě prohlásit Půjčku a veškeré
další dosud nesplatné pohledávky z Půjčky nebo jejich část za okamžitě splatné a v tomto případě současně požadovat
od Klienta smluvní pokutu ve výši odpovídající 0,1 % denně z částky, ohledně jíž je Klient v prodlení;
pokud je Případ porušení podstatným porušením Smlouvy, odstoupit od Smlouvy, přičemž odstoupením se stávají
splatnými veškeré pohledávky z Půjčky;
přednostně inkasovat peněžní prostředky na úhradu pohledávek ze Smlouvy z kteréhokoliv účtu Klienta vedeného
u Banky;
bez předchozího oznámení Klientovi provést blokaci prostředků na všech Účtech Klienta v Bance a to až do výše všech
nesplacených peněžních závazků vůči Bance vyplývajících ze Smlouvy, kdy takto provedená blokace se bude vztahovat
i na platby došlé na tyto Účty po provedení blokace;
požadovat úroky z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy;
odeslat Klientovi písemnou upomínku o prodlení a v tomto případě účtovat Klientovi poplatek za Poštovní upomínku
k zaplacení dlužné částky ve výši 499 Kč.

7.3

Klient je povinen celou čerpanou Půjčku bezodkladně splatit kdykoliv na požádání Banky, a to v případech, kdy nastane Případ
porušení definovaný v odstavci 7.1 těchto POP Půjčky, nebo dojde k porušení kteréhokoliv ustanovení Smlouvy, POP Půjčky
nebo VOP.

8.

UKONČENÍ SMLOUVY

8.1.

Smlouva je uzavřena na dobu určitou. Zánikem smlouvy nezanikají povinnosti Banky a Klienta vzájemně si vypořádat závazky
z této Smlouvy.

8.2.

Smluvní vztah vyplývající ze Smlouvy zaniká v souladu s ustanoveními této Smlouvy a/nebo podle POP Půjčky a/nebo VOP
a dále:
(a)

(b)

8.3.

písemným odstoupením Klienta od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Oznámení
o odstoupení musí být s úředně ověřeným podpisem Klienta a zaslaným listovní zásilkou na adresu sídla Banky uvedenou
ve Smlouvě. V případě, že by Smlouva neobsahovala informace předepsané Zákonem, lhůta pro odstoupení neskončí
dříve než 14 dnů poté, kdy Banka Klientovi chybějící informace poskytne. Lhůta k uplatnění práva na odstoupení podle
předchozí věty je zachována, pokud bylo oznámení písemně odesláno na adresu Banky před uplynutím této lhůty. Klient
je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy zaslal Bance oznámení o odstoupení podle
tohoto ustanovení, vrátit Bance všechny finanční prostředky poskytnuté Bankou a úrok do data splacení finančních
prostředků. Při stanovení výše denního úroku z nesplacené výše čerpané Půjčky se vychází ze sjednané úrokové sazby,
z délky kalendářního roku 360 dní a ze skutečného počtu dní, po které byly finanční prostředky Bankou Klientovi poskytnuty
(tj. ode dne čerpání do dne splacení),
podáním výpovědi Smlouvy Klientem Bance v souladu s VOP v případě, kdy Klient neakceptoval jednostrannou změnu
smluvního ujednání. Jednostrannou změnou smluvního ujednání může být změna POP Půjčky nebo změna VOP nebo
změna Sazebníku. Taková výpověď Klienta má za následek zesplatnění Půjčky Bankou k datu účinnosti nového smluvního
ujednání. Klient je v takovém případě povinen uhradit Bance celou zbylou nesplacenou část Půjčky a příslušné úroky,
nedohodnou-li se Banka s Klientem jinak.

Okamžikem ukončení Smlouvy vzniká Klientovi povinnost splatit Bance všechny dosud nesplacené závazky Klienta ze Smlouvy,
a to okamžitě, s výjimkou případu odstoupení od Smlouvy do 14 dnů od dne jejího uzavření, kdy se řídí režimem popsaným
v Zákoně.
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9.

POJIŠTĚNÍ PRO PŮJČKY SCHVÁLENÉ DO 23. 6. 2017

9.1.

Ustanovení tohoto článku je platné pouze v případě, že Klient ve Smlouvě, případně v jakémkoliv dodatku ke smlouvě, sjednal
v článku 2.3. pojištění.

9.2.

Klient bere na vědomí, že pro zařazení do pojištění typu A musí být osobou samostatně výdělečně činnou nebo být v pracovním
poměru a pro zařazení do pojištění typu B musí být vpracovním poměru, jak je uvedeno níže.

9.3.

Klient není pojištěn, pokud nesplňuje další podmínky pro pojištění stanovené v čl. 6 Rámcové pojistné smlouvy č. 400.011.

9.4.

V případě, že Klient podpisem Smlouvy požádal Banku o zařazení do pojištění typu A nebo B, prohlašuje, že ke dni podpisu
Smlouvy:
(a)

je starší 18 a mladší 60 let, není v pracovní neschopnosti ani částečně nebo úplně invalidní z důvodu úrazu nebo nemoci
a nebyl/a v pracovní neschopnosti ani práce neschopen v délce přesahující nepřetržitě 30 dnů v důsledku nemoci nebo
úrazu v posledních 12 měsících; nebyl v posledních 2 letech hospitalizován v délce trvající nepřetržitě více než 10 dnů;
nebyl v posledních 24 měsících léčen v souvislosti s rakovinou, srdečním nebo cévním onemocněním, cukrovkou, vysokým
krevním tlakem, onemocněním ledvin nebo močových cest, onemocněním nebo úrazem páteře, plicním onemocněním,
nervovou poruchou, chronickým onemocněním žaludku nebo břišních orgánů. Nebyl ve stejném období léčen v souvislosti
s AIDS ani mu nebylo sděleno, že má AIDS nebo symptomy související s AIDS a nebyl ve stejném období pozitivně
testován na AIDS.

V případě, kdy Klient nemůže souhlasit s výše uvedeným prohlášením podle ustanovení článku 9. odstavce 9.4.(a) POP bude
zařazen do pojištění podle Rámcové pojistné smlouvy s omezeným pojistným krytím pouze pro případ smrti následkem úrazu,
úplné trvalé invalidity následkem úrazu, úplné dočasné invalidity následkem úrazu a popřípadě nedobrovolné ztráty zaměstnání,
v souladu s pojistnou smlouvou a příslušnými pojistnými podmínkami.
9.5.

V případě, že Klient podpisem Smlouvy požádal Banku o zařazení do programu pojištění typu B, prohlašuje, že ke dni podpisu
Smlouvy:
(a)

je jako žadatel o pojištění nedobrovolné ztráty zaměstnání starší 18 a mladší 60 let věku, je v pracovním poměru na dobu
neurčitou minimálně po dobu posledních 6 měsíců u jednoho zaměstnavatele a byl zaměstnán nepřetržitě po dobu
posledních 12 měsíců u jednoho nebo více zaměstnavatelů ze soukromého nebo státního sektoru na základě pracovní
smlouvy na minimální úvazek 30 hodin týdně. Není tedy nezaměstnaný, není ve zkušební době a není si vědom, že
by mu hrozila nezaměstnanost, nebyla mu dána výpověď, nepodal výpověď ani neuvažuje tak učinit, není si vědom
skutečnosti, že patří k zaměstnancům, jejichž pracovní smlouva má být ukončena do 12 měsíců z důvodu organizačních
změn. Zároveň jsem si vědom/a toho, že pojistné krytí je v případě nedobrovolné ztráty zaměstnání platné v prvních 60
měsících od počátku pojištění.

Pokud Klient nemůže učinit toto prohlášení, bude pojištěn pouze podle pojištění typu A. V případě, že Klient žádá o pojištění
typu B a zároveň není schopen učinit pravdivě prohlášení podle ustanovení článku 9. odstavce 9.5.(a), je pojišťovna oprávněna
odstoupit od pojištění pojištěného Klienta anebo odmítnout pojistné plnění pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání.
9.6.

Klient veškeré své pohledávky z Rámcové pojistné smlouvy vinkuluje ve prospěch Banky a souhlasí s tím, aby Banka byla
současně určena do výše své pohledávky z titulu poskytnutého spotřebitelského úvěru obmyšlenou osobou. Klient souhlasí
s tím, aby pojistné plnění z výše uvedené Rámcové pojistné smlouvy bylo použito jako zajištění spotřebitelského úvěru, který
Klientovi dle této smlouvy o spotřebitelském úvěru poskytla Banka.

9.7.

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů Klient souhlasí s tím, aby Metlife pojišťovna a.s. zpracovávala
jeho osobní údaje jako pojištěného, včetně citlivých osobních údajů, vztahujících se k jeho pojištění pro účely plnění povinností
z Rámcové pojistné smlouvy č. 400.011 zejména pro účely kontroly výpočtu výše pojistného a pro účely šetření, posouzení
nebo likvidace a vyrovnání pojistné události a veškerých souvisejících nároků a tento souhlas uděluje na dobu nezbytně nutnou
k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o spotřebitelském úvěru, nejméně však na dobu 10 let
od vzniku nároku na pojistné plnění, došlo-li ke vzniku příslušné pojistné události. Souhlas Klienta se vztahuje na osobní údaje
Klienta uvedené ve smlouvě o spotřebitelském úvěru a na ty, které budou Klientem nebo Bankou sděleny Pojistiteli, resp.
společnostem tvořícím s ním koncern anebo jeho zpracovatelům, zejména jméno a příjmení, datum narození, bydliště, číslo
telefonu, celková výše poskytnutého úvěru a dobu, na kterou se poskytuje, datum splacení úvěru dle splátkového kalendáře,
úrokovou sazbu poskytnutého úvěru/roční úrokovou sazbu nákladů, pojistné krytí a pojistnou částku, a citlivé osobní údaje
týkající se zejména jeho zdravotního stavu.

9.8.

Klient zároveň dává souhlas ve smyslu ust. § 2828 odst. 1 Občanského zákoníku k tomu, aby Metlife pojišťovna a.s. požadovala
údaje o jeho zdravotním stavu, zjišťovala jeho zdravotní stav nebo příčiny smrti, vše za účelem šetření pojistné události, zejména
od zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven a orgánů sociálního zabezpečení.

9.9.

Klient si je vědom svého práva přístupu k osobním údajům poskytnutým Bance a Pojistiteli, jakož i práva na opravu takových
osobních údajů a dále svého práva požadovat při splnění zákonem stanovených podmínek od Banky a Pojistitele vysvětlení
a odstranění případného závadného stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních
údajů. Postup Klienta dle předchozí věty nijak nevylučuje možnost, aby se obrátil se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu
osobních údajů. Klient současně prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytuje dobrovolně.
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10.

POJIŠTĚNÍ PRO PŮJČKY SCHVÁLENÉ OD 24. 6. 2017

10.1.

Ustanovení tohoto článku je platné pouze v případě, že Klient ve Smlouvě, případně v jakémkoliv dodatku ke smlouvě, sjednal
v článku 2.3. pojištění.

10.2.

Klient bere na vědomí, že pro zařazení do pojištění typu A musí být osobou samostatně výdělečně činnou nebo být v pracovním
poměru a pro zařazení do pojištění typu B musí být v pracovním poměru, jak je uvedeno níže.

10.3.

Klient není pojištěn, pokud nesplňuje další podmínky pro pojištění stanovené v čl. 6 Skupinové pojistné smlouvy č. 400.021.

10.4.

V případě, že Klient podpisem Smlouvy požádal Banku o zařazení do pojištění typu A nebo B, prohlašuje, že ke dni podpisu
Smlouvy:
(a)

je starší 18 a mladší 63 let věku (55 let věku v případě dodatečného zařazení do pojištění až po podpisu Smlouvy), není
v pracovní neschopnosti ani částečně nebo úplně invalidní z důvodu úrazu nebo nemoci a nebyl/a v pracovní neschopnosti
ani práce neschopen v délce přesahující nepřetržitě 30 dnů v důsledku nemoci nebo úrazu v posledních 12 měsících;
nebyl v posledních 12 měsících hospitalizován v délce trvající nepřetržitě více než 10 dnů; nebyl v posledních 12 měsících
léčen v souvislosti s rakovinou, srdečním nebo cévním onemocněním, cukrovkou, vysokým krevním tlakem, onemocněním
ledvin nebo močových cest, onemocněním nebo úrazem páteře, plicním onemocněním, nervovou poruchou, chronickým
onemocněním žaludku nebo břišních orgánů. Nebyl ve stejném období léčen v souvislosti s AIDS ani mu nebylo sděleno,že
má AIDS nebo symptomy související s AIDS a nebyl ve stejném období pozitivně testován na AIDS.

V případě, kdy Klient nemůže souhlasit s výše uvedeným prohlášením podle ustanovení článku 10. odstavce 10.4.(a) POP bude
zařazen do pojištění podle Rámcové pojistné smlouvy s omezeným pojistným krytím pouze pro případ smrti následkem úrazu,
resp. smrti při dopravní nehodě, úplné trvalé invalidity následkem úrazu, pracovní neschopnosti následkem úrazu a popřípadě
nedobrovolné ztráty zaměstnání, v souladu se Skupinovou pojistnou smlouvou a příslušnými pojistnými podmínkami.
10.5.

V případě, že Klient podpisem Smlouvy požádal Banku o zařazení do programu pojištění typu B, prohlašuje, že ke dni podpisu
Smlouvy:
(a)

je jako žadatel o pojištění nedobrovolné ztráty zaměstnání starší 18 a mladší 63 let věku (55 let věku v případě dodatečného
zařazení do pojištění po podpisu Smlouvy), je v pracovním poměru na dobu neurčitou minimálně po dobu posledních 6
měsíců u jednoho zaměstnavatele a byl zaměstnán nepřetržitě po dobu posledních 12 měsíců u jednoho nebo více
zaměstnavatelů ze soukromého nebo státního sektoru na základě pracovní smlouvy na minimální úvazek 30 hodin týdně.
Není tedy nezaměstnaný, není ve zkušební době a není si vědom, že by mu hrozila nezaměstnanost, nebyla mu dána
výpověď, nepodal výpověď ani neuvažuje tak učinit, není si vědom skutečnosti, že patří k zaměstnancům, jejichž pracovní
smlouva má být ukončena do 12 měsíců z důvodu organizačních změn. Zároveň jsem si vědom/a toho, že pojistné krytí
je v případě nedobrovolné ztráty zaměstnání platné v prvních 60 měsících od počátku pojištění, maximálně však do věku
65 let či odchodu do důchodu, a to i předčasného.

Pokud Klient nemůže učinit toto prohlášení, bude pojištěn pouze podle pojištění typu A. V případě, že Klient žádá o pojištění typu
B a zároveň není schopen učinit pravdivě prohlášení podle ustanovení článku 10. odstavce 10.5.(a) POP, je pojišťovna oprávněna
odstoupit od pojištění pojištěného Klienta anebo odmítnout pojistné plnění pro případ nedobrovolné ztráty zaměstnání.
10.6.

Klient veškeré své pohledávky ze Skupinové pojistné smlouvy vinkuluje ve prospěch Banky a souhlasí s tím, aby Banka byla
současně určena do výše své pohledávky z titulu poskytnutého spotřebitelského úvěru obmyšlenou osobou. Klient souhlasí
s tím, aby pojistné plnění z výše uvedené ve Skupinové pojistné smlouvy bylo použito jako zajištění spotřebitelského úvěru,
který Klientovi dle této smlouvy o spotřebitelském úvěru poskytla Banka.

10.7.

Ve smyslu nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), Klient prohlašuje, že:
•

•

•

bere na vědomí, že jeho osobní údaje týkající se pojištění v rozsahu v jakém byly poskytnuty prostřednictvím žádosti
o zařazení do pojištění budou předány MetLife Europe d.a.c., irská společnost s reg. č. 415123 se sídlem 20 on Hatch,
Lower Hatch Street, Dublin 2, Irsko, podnikající v České republice prostřednictvím MetLife Europe d.a.c., pobočka pro
Českou republiku se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, IČO 03926206, a MetLife Europe Insurance d.a.c., irská
společnost s reg. č. 472350, se sídlem 20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Irsko, podnikající v České republice
prostřednictvím MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka pro Českou republiku se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00
Praha 1, IČO 03926079 (dále společně jen: „Pojistitel“) coby správci osobních údajů, který je bude zpracovávat, neboť
je to nezbytné k plnění Skupinové pojistné smlouvy č. 400.021 a takové zpracování je v oprávněném zájmu Pojistitele
(prokázání nároku Pojistitele na pojistné, prokázání řádného postupu při poskytování pojištění v souladu s pojistnou
smlouvou).
bere na vědomí, že osobní údaje o jeho zdravotním stavu uvedené na této žádosti zpracovává Pojistitel, neboť je to
nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků vyplývajících z pojištění (zejména nároku na pojistné plnění).
To se týká rovněž dalších osobních údajů, včetně osobních údajů o zdravotním stavu, poskytnutých Klientem Pojistiteli
či Bance na základě Skupinové pojistné smlouvy č. 400.021 a v souvislosti s ní, typicky při likvidaci pojistné události. Při
poskytování pojištění spolupracuje Pojistitel jako správce osobních údajů a Banka jako zpracovatel osobních údajů.
je si vědom svého práva přístupu k osobním údajům poskytnutým Pojistiteli a Bance, práva na informace o zpracování,
jakož i práva na opravu takových osobních údajů a dále svého práva požadovat při splnění zákonem stanovených podmínek
od Banky a Pojistitele vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, a to zejména omezením, blokováním,
provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů (výmazem). Klient byl upozorněn na informace o zpracování

Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,
zapsaná u MS v Praze, sp. zn. B2051, IČ: 49240901

Kontakty:
Equa bank, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8

T: +420 222 010 222
E: info@equabank.cz

Strana 7 z 7

jeho osobních údajů Pojistitelem dle čl. 14 GDPR, přičemž veškeré tyto informace kdykoliv nalezne v Oznámení o ochraně
osobních údajů, které je dostupné také na webových stránkách Pojistitele www.metlife.cz, v sekci „Kontaktujte nás“ pod
odkazem ochrana osobních informací.
10.8.

Klient dává souhlas ve smyslu ust. § 2828 odst. 1 Občanského zákoníku k tomu, aby Pojistitel zpracovával údaje o jeho
zdravotním stavu, které mu poskytl a poskytne Klient nebo lékařská či jiná zařízení, za účelem likvidace pojistné události, a dále
aby Pojistitel požadoval údaje o zdravotním stavu Klienta, zjišťoval zdravotní stav nebo příčiny smrti, vše za účelem šetření
pojistné události, zejména od zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven a orgánů sociálního zabezpečení. Tento souhlas
může Klient kdykoliv odvolat, nicméně pak nebude moci Pojistitel prošetřit pojistnou událost a stanovit výši pojistného plnění.

11.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.

Vzájemná sdělení týkající se Smlouvy probíhá v souladu s pravidly VOP. Kontaktní adresa Banky pro zasílání písemností:

11.2.

Rozhodné právo je právo české. Veškeré smluvní vztahy vzniklé ze Smlouvy se řídí právními předpisy České republiky, zejména
právními předpisy o spotřebitelských úvěrech.

11.3.

Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány před příslušným obecným soudem. Klient má právo
obrátit se v případě sporu mezi Bankou a Klientem na Finančního arbitra České republiky.

11.4.

Banka a Klient se dohodli, že Banka je oprávněna pohledávky ze Smlouvy postoupit třetím osobám.

11.5.

Banka a Klient se dohodli, že Banka je oprávněna tyto POP Půjčky měnit. Každou změnu POP Půjčky oznámí Banka Klientovi
nejpozději 30 dní přede dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, a to na webových stránkách Banky příp. jiným vhodným
způsobem, např. ve formě elektronické komunikace prostřednictvím služby Přímého bankovnictví nebo písemně. Klient je
oprávněn nejpozději 14 dní přede dnem účinnosti změny POP Půjčky změnu odmítnout a Smlouvu vypovědět s výpovědní
dobou v délce 14 dní ode dne doručení výpovědi Bance, není-li obecnými právními předpisy závaznými pro Banku stanovena
výpovědní doba kratší. Pokud Klient změnu neodmítne do dne její účinnosti, platí, že se změnou souhlasí. Na tento důsledek
Banka Klienta v oznámení o změně těchto POP Půjčky zvláště upozorní.

11.6.

V případě odchylného znění jakéhokoliv ustanovení těchto POP Půjčky od VOP mají ustanovení těchto POP půjčky přednost
před zněním VOP. V případě odchylného znění jakéhokoliv ustanovení Smlouvy od POP Půjčky mají ustanovení Smlouvy
přednost před POP půjčky.

11.7.

Tyto POP Půjčky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,
zapsaná u MS v Praze, sp. zn. B2051, IČ: 49240901

Kontakty:
Equa bank, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8

T: +420 222 010 222
E: info@equabank.cz

L715-22-01-01

Raiffeisenbank a.s., Správa spotřebitelských úvěrů Equa bank, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, kontaktní e-mailová adresa:
info@equabank.cz, kontaktní telefonní číslo klientského centra: +420 222 010 222.

