Obchodní podmínky Ovečka.cz
(dále jen OP)
tvořící nedílnou součást
Úvěrové smlouvy č. ________
Ustanovení 1.
Úvodní ustanovení a pojmy
Pro účely Úvěrové smlouvy se dále uvedenými pojmy
rozumí následující:
„Internetové stránky“ – stránky www.ovecka.cz.
Internetové stránky slouží ke zřizování, využívání a rušení
finančních služeb. Prostřednictvím Internetových stránek
smluvní strany provádí všechna právní jednání, která je
jejich prostřednictvím aktuálně možné provést. Jedná se
zejména o uzavření Úvěrové smlouvy.
„Úvěrová smlouva“ - smlouva o poskytnutí finančních
prostředků uzavřená mezi Společností a Klientem, v
jejímž případě se uplatní práva a povinnosti stanovené
Úvěrovou smlouvu;
„Trvalý nosič dat“ - jakýkoli předmět, který umožňuje
uchování informací určených Klientovi osobně tak, aby
mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto
informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací
v nezměněné podobě;
„Klientská sekce“ – zabezpečené prostředí na
Internetových stránkách, do něhož má Klient přístup na
základě smluvního vztahu se Společností dle Úvěrové
smlouvy. Úvěrová smlouva s OP jsou Klientovi dostupná
k přečtení i k tisku na Internetových stránkách.
Smluvní strany se dohodly, že uložení Úvěrové smlouvy a
souvisejících dokumentů ve formátu PDF na pevných
discích na serveru využívaném Společností (Trvalý nosič
dat), kde jsou tyto dokumenty archivovány Společností a
odkud si je Klient může kdykoliv stáhnout, vyhovuje
požadavku na poskytnutí Úvěrové smlouvy Klientovi v
písemné formě. Na pevných discích serveru využívaném
Společností jsou dokumenty pro Klienta uchovávány po
dobu trvání jeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Klient může mít se Společností uzavřenu současně
nejvýše jednu Úvěrovou smlouvu.
Klient podpisem Úvěrové smlouvy výslovně žádá, aby
mu Společnost poskytla finanční prostředky na základě
Úvěrové smlouvy (dále jen „úvěr“) již i během lhůty pro
odstoupení Klienta od Úvěrové smlouvy, nikoli tedy
teprve až po jejím uplynutí. Klient podpisem Úvěrové
smlouvy čestně prohlašuje, že bankovní účet, který uvedl
v souvislosti s žádostí o úvěr dle Úvěrové smlouvy a který
je specifikován dále v Úvěrové smlouvě, je veden na jeho
jméno. Klient tedy potvrzuje, že je majitelem tohoto účtu
(dále jen „bankovní účet Klienta“).
Smluvní strany se dohodly, že uzavření Úvěrové
smlouvy proběhne prostřednictvím Internetových stránek.
Smluvní strany se dohodly, že Úvěrová smlouva musí být
prostřednictvím Internetových stránek uzavřena tak, že
Klient stisknutím příslušného tlačítka na Internetových

stránkách deklaruje a potvrdí svoji vůli uzavřít se
Společností Úvěrovou smlouvu. K dokončení tohoto
procesu je nutné zaslání čitelně podepsané elektronické
verze Úvěrové smlouvy na e-mailovou adresu
info@ovecka.cz. Písemné vyhotovení Úvěrové smlouvy
bude Klientovi zasláno na jeho e-mailovou adresu a dále
mu bude poskytnuto na Trvalém nosiči dat způsobem
specifikovaným v Ustanovení 1. OP. Klient má zároveň
povinnost zaslat úředně ověřenou kopii Úvěrové smlouvy
na adresu Společnosti uvedenou v Úvěrové smlouvě do 3
pracovních dní od uzavření Úvěrové smlouvy. Nestane-li
se tak, je Klient povinen zaplatit Společnosti
jednorázovou smluvní pokutu dle Úvěrové smlouvy
nejpozději v poslední den splatnosti úvěru. V tento den
musí být smluvní pokuta již připsána na příslušný
bankovní účet.
Ustanovení 2.
Úvěr
Úvěr se Klientovi poskytuje jako bezúčelový pro podporu
podnikání a Klient tímto prohlašuje, že jej na podporu
svého podnikání výlučně použije. Poskytnutý úvěr se
Klient zavazuje Společnosti vrátit a zaplatit Společnosti
poplatek za poskytnutí úvěru dle Úvěrové smlouvy
nejpozději v poslední den splatnosti celého úvěru,
případně v termínu odložené splatnosti úvěru, pokud
Klient využije prodloužení doby splatnosti úvěru (jak
bude popsáno dále), přičemž dnem poskytnutí úvěru se
pro tento účel rozumí den, kdy bude úvěr odeslán na
bankovní účet Klienta.
Klient a Společnost se dohodli, že veškeré platby mezi
nimi, a to zejména poskytnutí úvěru dle Úvěrové smlouvy
a platby Klienta Společnosti v souvislosti s úvěrem dle
Úvěrové smlouvy, budou realizovány prostřednictvím
bankovního účtu Klienta. Klient bere na vědomí, že je
jeho povinností hradit své závazky z Úvěrové smlouvy
výhradně prostřednictvím bankovního účtu Klienta a
nikoliv jiným způsobem. V případě, že Klient tuto svou
povinnost poruší, je Společnost oprávněna požadovat, aby
bezodkladně doplnil informace, a to zejména předložením
kopie dokladu potvrzujícího existenci bankovního účtu
Klienta, kopie průkazu totožnosti Klienta a kopie
minimálně jednoho dalšího dokladu jeho totožnosti.
Pokud Klient Společnosti dodatečně požadované
informace nedoloží ve lhůtě jednoho týdne od výzvy
Společnosti (zaslané na e-mail Klienta), je Společnost
oprávněna požadovat, aby Klient okamžitě a jednorázově
splatil Společnosti veškeré své závazky, které vůči
Společnosti má, a to i závazky do té doby nesplatné.
Ustanovení 3.
Způsob poskytnutí úvěru
Úvěr je Klientovi poskytován převodem na bankovní účet
Klienta, přičemž v souvislosti s poskytnutím úvěru platí
tato práva a povinnosti smluvních stran:
● Společnost odešle úvěr na bankovní účet Klienta
uvedený v Úvěrové smlouvě, ze kterého Klient
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●

●
●

●

nejprve uhradil tzv. „ověřovací poplatek“ ve výši 1
Kč;
jakýkoli jiný způsob úhrady ověřovacího poplatku,
tedy např. z jiného než bankovního účtu Klienta či
vložením hotovosti na účet Společnosti, není
přípustný;
ověřovací poplatek je Klient povinen uhradit vždy,
když se Společností uzavírá Úvěrovou smlouvu;
ověřovací poplatek musí Klient zaslat Společnosti do
30 dnů od uzavření Úvěrové smlouvy, Společnost
může v této lhůtě Klienta na nutnost zaslání
ověřovacího poplatku opakovaně upozornit;
po marném uplynutí 30 dnů, respektive v případě, kdy
ověřovací poplatek bude uhrazen jakýmkoli jiným
způsobem než z bankovního účtu Klienta, smluvní
vztah na základě Úvěrové smlouvy bez dalšího zaniká,
o čemž bude Klient Společností informován
informován (např. e-mailem).
Ustanovení 4.
Podmínky splácení úvěru

Úvěr je Klient povinen vrátit Společnosti na bankovní
účet, ze kterého byl úvěr Klientovi zaslán, respektive na
kterýkoliv bankovní účet zveřejněný na Internetových
stránkách v době uskutečnění konkrétní platby. Pro
identifikaci platby Klient u každé provedené platby uvede
jako variabilní symbol číslo Úvěrové smlouvy, přičemž v
případě, že se tak nestane, dostane se Klient do prodlení s
placením svých závazků.
Smluvní strany se dohodly tak, že platby zaplacené
Klientem na jeho závazky z Úvěrové smlouvy se
započítávají v tomto pořadí: na smluvní pokuty z
prodlení, na zákonný úrok z prodlení, na smluvní pokutu
za nezaslání ověřené kopie úvěrové smlouvy poštou, na
poplatek za službu SMS servis, na poplatek za
prodloužení doby splatnosti úvěru, na poplatek za
poskytnutí úvěru, na úhradu úvěru a na jiné závazky
Klienta vůči Společnosti, pokud nebude stanoveno jinak.
Pokud dojde k tomu, že dohodnutý den splatnosti úvěru či
den prodloužené splatnosti úvěru připadne na sobotu,
neděli či den pracovního klidu, posouvá se splatnost
úvěru na bezprostředně následující pracovní den. V den
splatnosti úvěru musí být vracený úvěr již připsán na
příslušný bankovní účet.
Ustanovení 5.
Prodloužení splatnosti
Službu v podobě nadstandardní doby splatnosti úvěru
(dále jen „Nadstandardní splatnost“) může Klient využít v
případě, že mu ji Společnost nabídla v procesu sjednávání
Úvěrové smlouvy. Služba Nadstandardní splatnost
spočívá v tom, že splatnost úvěru poskytnutého na
základě Úvěrové smlouvy bude Klientovi jednorázově
prodloužena:
● o 7, 14, 21 nebo 30 dnů z původní doby splatnosti v
délce 30 nebo 61 dnů za poplatek 10% (7 dnů), 20%

(14 dnů), 30% (21 dnů) nebo 40% (30 dnů) z původní
jistiny;
● 7, 14 nebo 21 dnů z původní doby splatnosti v délce
21 dnů za poplatek 17,5% (7 dnů), 25% (14 dnů) nebo
32,5% (21 dnů) z původní jistiny;
● 7 nebo 14 dnů z původní doby splatnosti v délce 14
dnů za poplatek 12,5% (7 dnů) nebo 25% (14 dnů)
z původní jistiny;
● 7 dnů z původní doby splatnosti v délce 7 dnů za
poplatek 20 % z původní jistiny.
Prodloužení splatnosti probíhá tak, že Klient nejpozději v
den splatnosti úvěru požádá v klientské sekci o
prodloužení splatnosti úvěrů o vybraný počet dnů a ověří
tuto žádost pomocí SMS kódu, který mu bude zaslán na
telefon, který uvedl při své žádosti o půjčku. Klientovi
následně přijde na e-mailovou adresu uvedenou
v Úvěrové smlouvě e-mail s Dodatkem k Úvěrové
smlouvě, který Klient musí vlastnoručně podepsat a
následně zaslat čitelně podepsanou elektronickou verzi
Dodatku k Úvěrové smlouvě na e-mailovou adresu
info@ovecka.cz. Poplatek za prodloužení splatnosti úvěru
je v případě prodlužování splatnosti úvěru splatný
poslední den původní splatnosti úvěru. Nezašle-li Klient
čitelně podepsanou elektronickou verzi Dodatku k
Úvěrové smlouvě na e-mailovou adresu info@ovecka.cz 
a
neuhradí-li poplatek za prodloužení splatnosti úvěru
nejpozději poslední den původní splatnosti úvěru, nebude
Klientovi splatnost úvěru prodloužena a Klient se tak
dostane s úvěrem do prodlení. Klient má zároveň
povinnost zaslat úředně ověřenou kopii Dodatku k
Úvěrové smlouvě na adresu Společnosti uvedenou
v Úvěrové smlouvě do 3 pracovních dní od uzavření
Dodatku k Úvěrové smlouvě. Nestane-li se tak, je Klient
povinen zaplatit Společnosti jednorázovou smluvní dle
Úvěrové smlouvy nejpozději v poslední den prodloužené
splatnosti úvěru dle Úvěrové smlouvy ve znění pozdějších
dodatků. V tento den musí být smluvní pokuta již
připsána na příslušný bankovní účet.
Pokud Klient nezaplatí úvěr ve stanovené době splatnosti
ani po jejím případném prodloužení dle předchozího
článku Úvěrové smlouvy, je povinen zaplatit Společnosti
smluvní pokutu dle Úvěrové smlouvy. Společnost
následně zašle Klientovi vyúčtování všech jeho závazků
vůči Společnosti formou SMS zprávy, emailem, či
případně dle úvahy Společnosti v listinné formě. Klient je
povinen v takovém případě uhradit Společnosti
jednorázově celý úvěr včetně všech splatných smluvních
pokut a poplatků specifikovaných v Úvěrové smlouvě ve
lhůtě 3 dnů od vzniku nároku na ně. Na účtování smluvní
pokuty nemá vliv, zda Klient zavinil či nezavinil porušení
své smluvní povinnosti vůči Společnosti. Zaplacením
smluvní pokuty není dotčen nárok Společnosti na
zaplacení případné škody, na jejíž náhradu má Společnost
nárok v plné výši vedle smluvní pokuty.
Za škodu, která Společnosti vznikla a jíž je Klient
povinen Společnosti nahradit, jsou považovány rovněž
náklady, které Společnost vynaložila na vymáhání
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dlužných částek po Klientovi vyplývajících či
souvisejících s Úvěrovou smlouvou, a to i prostřednictvím
třetích osob.
Společnost je oprávněna stanovit výši nákladů
vynaložených v souvislosti s vymáháním dlužných částek
po Klientovi i paušálně (např. v sazebníku). Společnost je
oprávněna požadovat po Klientovi zaplacení úroku z
prodlení v zákonné výši. Úroková sazba je přitom
stanovena v souladu s aktuálně platným nařízením vlády,
přičemž více informací lze získat na internetových
stránkách www.cnb.cz.
Ustanovení 6.
SMS servis
Službu v podobě SMS servisu (dále jen „SMS servis“)
může Klient využít v případě, že mu ji Společnost nabídla
v procesu sjednávání Úvěrové smlouvy. Služba SMS
servis spočívá v tom, že Společnost bude Klienta
prostřednictvím SMS zpráv zasílaných na číslo jeho
mobilního telefonu, které Klient Společnosti sdělil při
sjednávání
Úvěrové smlouvy, respektive které
Společnosti řádně sdělil v době trvání platnosti Úvěrové
smlouvy, informovat o významných skutečnostech
týkajících se Úvěrové smlouvy a jejího plnění smluvními
stranami. Jedná se přitom zejména o tyto skutečnosti:
odeslání úvěru na bankovní účet Klienta, blížící se termín
splatnosti úvěru, přijetí platby od Klienta.
Za službu SMS servis je Klient povinen uhradit
Společnosti poplatek ve výši 49,- Kč (slovy: čtyřicet
devět korun českých). Nebude-li však v době trvání
platnosti Úvěrové smlouvy Klientovi z jakéhokoli důvodu
zaslána ani jedna SMS zpráva zahrnutá do služby SMS
servis, nebude Klientovi sjednaný poplatek za službu
SMS servis Společností účtován. O tom, že poplatek za
službu SMS servis nebude Klientovi účtován, bude Klient
vyrozuměn prostřednictvím e-mailu či v listinné formě.
Ustanovení 7.
Odstoupení od Úvěrové smlouvy
Klient může odstoupit od Úvěrové smlouvy ve lhůtě 2
dnů od jejího uzavření. Odstoupení je třeba provést v
listinné formě zasláním na adresu Společnosti uvedenou v
záhlaví Úvěrové smlouvy, případně na jinou adresu
sdělenou Společností Klientovi a je považováno za platné
a účinné, pokud klient v téže lhůtě vrátí celý mu
poskytnutý úvěr zpět Společnosti. V případě, že Klient
svého práva na odstoupení od Úvěrové smlouvy
nevyužije, budou mezi ním a Společností nadále v plném
rozsahu platit dohodnutá práva a povinnosti z ní
vyplývající. Lhůta pro odstoupení se považuje za
dodrženou, pokud Klient odešle odstoupení nejpozději v
poslední den lhůty.
Pokud není v Úvěrové smlouvě uvedeno jinak, nedotýká
se odstoupení od této Úvěrové smlouvy nároku na
zaplacení poplatků a smluvních pokut z ní vyplývajících.

Ustanovení 8.
Další práva a povinnosti smluvních stran
Klient odpovídá za to, že se Společností prostřednictvím
Internetových stránek bude komunikovat výhradně Klient
osobně. Z těchto důvodů Společnost zruší přístupová
práva Klienta do Klientské sekce v okamžiku, kdy se
hodnověrně dozví o Klientově úmrtí.
Povinností Klienta je chránit své heslo a Podpisové SMS
kódy (dále společně „Bezpečnostní prvky“) a učinit
veškerá opatření, aby tyto údaje nebyly přístupné jiným
osobám. Klient má zejména povinnost:
● nezpřístupnit jakýmkoliv způsobem Bezpečnostní
prvky třetí osobě;
● neukládat Bezpečnostní prvky na Trvalé nosiče dat ani
je nenechávat přístupné neoprávněným osobám;
● ihned dát vědět Společnosti při podezření, že by
Bezpečnostní
prvky
mohly
být
vyzrazeny
neoprávněným osobám;
● bez prodlení Společnosti oznámit ztrátu, odcizení nebo
zneužití Bezpečnostních prvků. Smluvní strany se
dohodly, že Společnost má právo kdykoli Klientovi a
bez jakýchkoli následků zablokovat přístup do
Klientské sekce. A to především v těchto případech:
● při pokusu o zneužití přístupových práv nebo při
podezření na jejich zneužití;
● kdy má Společnost podezření, že by mohlo dojít ke
škodě.
Smluvní strany se dohodly, že porušení povinností
uvedených v tomto Ustanovení má Společnost právo
považovat za hrubou nedbalost. V důsledku této
nedbalosti odpovídá Klient v plné výši za veškerou škodu
způsobenou Klientovi třetí osobou až do okamžiku
nahlášení ztráty, odcizení či zneužití Bezpečnostních
prvků nebo dalších ochranných prvků. O blokaci uvedené
v třetím článku tohoto Ustanovení bude Klient neprodleně
informován.
V komunikaci se Společností je Klient povinen vždy
uvádět pravdivé, aktuální a nezkreslené údaje. Klient je
povinen nahradit Společnosti škodu, která by jí vznikla na
základě nepravdivých informací ze strany Klienta či
porušením povinností ze strany Klienta.
Klient je povinen sdělit Společnosti své aktuální číslo
mobilního telefonu, svoji e-mailovou adresu, tyto
kontaktní údaje jsou podstatné pro efektivní komunikaci
mezi Klientem a Společností.
Klient je povinen informovat Společnost o všech změnách
v údajích, které Společnosti poskytnul. Pro změnu hesla
(včetně čísla mobilního telefonu či e-mailu) je Klient
povinen navštívit Internetové stránky a provést kroky,
které Společnost ke změně požaduje.
Klient je povinen vyhovět požadavkům Společnosti na
uvedení identifikačních údajů a na realizaci případných
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dalších kroků, jinak nebude změna považována za
hodnověrnou a nebude ze strany Společnosti akceptována.
Ustanovení 9.
Zvláštní ustanovení
Internetové stránky má Klient právo využívat 24 hodin
denně 7 dní v týdnu. Společnost si vyhrazuje právo
kdykoli ukončit, omezit nebo pozastavit přístup Klienta
do Klientské sekce. Když to bude možné, bude Klient o
ukončení nebo pozastavení předem informován.
Technické požadavky pro využívání Internetových
stránek Klientem jsou tyto:
● hardware - klientská stanice musí splňovat požadavky
minimální konfigurace stanovené poskytovatelem
webového prohlížeče;
● software - Windows Internet Explorer verze 9.0 a
vyšší, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera,
Safari;
● pro správné zobrazování smluvní dokumentace musí
mít Klient vždy aktuální verzi programu Adobe
Reader.

ostatních povinností z Úvěrové
oslovování s nabídkou dalších služeb.

smlouvy

včetně

Úvěrovou smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
Český jazyk bude také jediným jazykem, v němž bude
Společnost s Klientem jednat a v němž budou vedeny
veškeré smluvní dokumenty týkající se Úvěrové smlouvy.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna za trvání
smluvního vztahu na základě Úvěrové smlouvy
jednostranně změnit způsob komunikace specifikovaný v
Úvěrové smlouvě.
Právní vztah mezi Klientem a Společností se řídí právním
řádem České republiky, přičemž právní řád České
republiky zároveň představoval základ pro vytvoření
vztahů mezi Klientem a Společností před uzavřením
Úvěrové smlouvy.
Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne
23.7.2019.

Společnost má právo bez předchozího upozornění změnit
grafickou podobu a formát Internetových stránek.
Povinností Klienta je dodržovat bezpečnostní opatření,
která zamezují zneužití Bezpečnostních prvků a
neoprávněnému použití nebo zneužití přístupu do
Klientské sekce. Jde zejména o dodržování těchto
postupů:
● neopouštět počítač nebo komunikační zařízení po
dobu přihlášení a zpracování žádosti o Úvěrovou
smlouvu;
● používat výlučně řádně zabezpečené počítače nebo
komunikační zařízení;
● chovat se na internetu obezřetně;
● změnit heslo, kdykoliv k tomu bude Klient vyzván;
● změnit heslo při jakémkoliv podezření na jeho
vyzrazení jakékoli osobě odlišné od Klienta.
Ustanovení 10.
Ostatní a závěrečná ustanovení
Společnost je povinna poskytnout Klientovi na základě
jeho žádosti uskutečněné kdykoli v době trvání platnosti
Úvěrové smlouvy výpis z účtu v podobě tabulky umoření,
která bude obsahovat zejména informace o dlužných
platbách, lhůtách a podmínkách, které se k platbám
vztahují, jakož i přehled položek, ze kterých jsou platby
složeny, a veškeré dodatečné náklady a poplatky.
Společnost má právo kdykoli postoupit pohledávky
vyplývající z Úvěrové smlouvy či s ní související třetí
osobě s tím, že může na základě dohody s novým
věřitelem vykonávat správu postoupených pohledávek.
Klient souhlasí s tím, že v takovém případě může
Společnost využívat údaje související s výkonem správy,
údaje o postoupených pohledávkách pro plnění svých
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