ATOMIC Finance, a.s. Identifikační číslo (IČO): 044 11 323, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20943,
adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování: Revoluční 724/7, 11000, Praha 1–Staré Město, bankovní spojení:
3916868399/0800, 115-1142180267/0100, 271934534/0300, 70070944/5500, 6445555444/2010, 2112168034/2700,
4211101061/6800, 222061781/0600, 1022611579/6100, ID datové schránky: mig86f6, telefon: +420 777 833 838, e-mail:
info@ovecka.cz
, zastoupena Filip Žabou, statutárním ředitelem, dále jen “Společnost”
a
Jméno a příj
mení: _______________, IČO: ________, adresa trvalého pobytu: ____________________________, adresa
pro doručování: ____________________________, číslo občanského průkazu (OP): __________, mobilní telefon:
_______________, e-mail: ________________, dále jen “Klient” uzavřeli dne ____________ podle § 2395 - 2400
Občanského zákoníku tuto Smlouvu:

Úvěrová smlouva pro podporu podnikání č. _______ (dále jen “Úvěrová smlouva”)
Hlava I.- 
Parametry a podmínky úvěru
Úvěr se poskytuje jako hotovostní bezúčelový pro podporu podnikání s úrokovou sazbou 3 % měsíčně, tedy 36 % p.a., a to
na bankovní účet klienta č. _________________
. Výše úvěru činí _______ Kč. Administrativní poplatek za uzavření
smlouvy splatný nejpozději v den splatnosti celého úvěru činí ______ Kč. Splatnost celého úvěru vč. administrativního
poplatku za uzavření smlouvy, je do ___ dnů ode dne poskytnutí úvěru. Celková výše splátky činí _______ Kč. Úvěr
Klienta je možné splatit na kterýkoliv z bankovních účtů Společnosti uvedených v záhlaví této Úvěrové smlouvy. Klient
má možnost nejpozději v poslední den splatnosti úvěru požádat o jednorázové prodloužení doby splatnosti celého úvěru
(vč. všech splatných poplatků) dle “Obchodních podmínek Ovečka.cz”. Klient si dále ne/sjednává službu SMS servis za
jednorázový poplatek 49 Kč splatný nejpozději v den splatnosti celého úvěru, popř. prodloužené doby splatnosti celé úvěru.
Klient výslovně prohlašuje, že úvěr použije výlučně pro účely svého podnikání.
Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro případ nedodržení termínu splatnosti úvěru či prodloužené splatnosti úvěru
ve výši 
__ % denně z celkové splatné částky, dále pevnou částku ___ Kč za každý den prodlení a zákonný úrok z prodlení.
Klient má zároveň povinnost zaslat úředně ověřenou kopii této Úvěrové smlouvy vč. všech jejich případných dodatků na
adresu Společnosti uvedenou v této Úvěrové smlouvě do 3 pracovních dní od uzavření této Úvěrové smlouvy, resp. jejich
případných dodatků. Nestane-li se tak, je Klient povinen zaplatit Společnosti jednorázovou smluvní pokutu ve výši ______
Kč za každý takový případ nejpozději v poslední den splatnosti úvěru dle této Úvěrové smlouvy. Klient čestně prohlašuje,
že všechny údaje uvedené v žádosti o úvěr a v této Úvěrové smlouvě jsou pravdivé, že nemá žádné dluhy po splatnosti a že
mu není nic známo o tom, že by byly dány důvody pro zahájení insolvenčního řízení na jeho majetek, že není dlužníkem v
úpadku a že rovněž nebyl ohledně jeho majetku zamítnut návrh na konkurs nebo insolvenční návrh pro nedostatek majetku
a dále, že proti jeho osobě není vedeno exekuční řízení ani nebyl podán návrh na nařízení exekuce.
Hlava II. - Řešení sporů
Veškeré spory mezi stranami vzniklé z právních vztahů podle této listiny budou řešeny s konečnou platností v rozhodčím
řízení před jediným rozhodcem, ________________________, r.č. _____________, _______________________, email
__________________, ID datové schránky: _________. Rozhodčí řízení se koná bez ústního jednání a strany pověřují
rozhodce k rozhodnutí sporu podle zásad spravedlnosti. Poplatek za rozhodčí řízení činí __ % z hodnoty předmětu sporu +
DPH, nejméně ____ Kč + DPH. Doručování stranám se provádí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou, přičemž strany žádají doručovat všechny písemnosti v řízení na jejich
poštovní adresy, emailové adresy a do datové schránky uvedené v záhlaví této listiny.
Hlava III. - Ostatní a závěrečná ustanovení
Klient potvrzuje, že se podrobně seznámil s textem ustanovení této Úvěrové smlouvy včetně přílohy č. 1 „Obchodní
podmínky Ovečka.cz”, které tvoří nedílnou součást této Úvěrové smlouvy a které jsou rovněž dostupné na webových
stránkách Společnosti www.ovecka.cz/ke-stazeni, rozumí právům a povinnostem v nich obsažených, souhlasí s nimi,
považuje je za závazná a výslovně přijímá všechna jejich ustanovení.
V Praze dne_______________

V _______________________ dne _________________

..................................................
Společnost

..................................................
Klient
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