
 
 

www.vymozeno.cz – seriózní partner pro vymáhání pohledávek v rámci celé ČR 

Smlouva o zápůjčce finančních prostředků  
hotovostní poskytnutí, vrácení ve splátkách 
 

Zapůjčitel:  _______________________________________,  r.č. _________________ 

 bytem  _______________________________________________ 

 bankovní spojení:  _______________________________________________ 

 dále také jen jako věřitel  

 

Vydlužitel:  _______________________________________,  r.č. _________________ 

 bytem  _______________________________________________ 

 bankovní spojení pro poskytnutí půjčky:  _______________________________ 

 dále také jen jako dlužník   

 

I. 

1. Věřitel při podpisu této smlouvy přenechal dlužníkovi částku _____________,- Kč 

(slovy: ______________________________________________________ korun českých) v hotovosti.  

2. Dlužník podpisem na této smlouvě výslovně potvrzuje, že uvedenou částku od věřitele v hotovosti převzal.  

 

II. 

1. Dlužník se zavazuje vrátit věřiteli zápůjčku v pravidelných měsíčních splátkách ve výši _________,- Kč 

splatných vždy k ___. dni v měsíci počínaje měsícem ________ roku 20__, do úplného zaplacení. 

2. Zápůjčka se sjednává jako bezúročná. Dlužník je oprávněn splatit věřiteli zápůjčku i předčasně. 

3. Jednotlivé splátky budou věřiteli hrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet věřitele uvedený v 

záhlaví této smlouvy v označení účastníků nebo v hotovosti oproti příjmovému pokladnímu dokladu.  

4. Pokud se však dlužník dostane do prodlení s úhradou byť jen jedné splátky či její části, stává se celý dluh bez 

dalšího splatným a věřitel je již okamžitě oprávněn uplatnit celou dlužnou částku u soudu, včetně veškerého 

příslušenství či dalších souvisejících nároků. V případě prodlení dlužníka s úhradou byť jen jedné splátky či 

její části je věřitel dále oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,25 % z dlužné 

jistiny za každý započatý den prodlení od původní splatnosti závazku do zaplacení. 

 

III. 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží věřitel a dlužník. 

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že zápůjčka dle této smlouvy nebyla poskytnuta v rámci podnikatelské 

činnosti věřitele. Zápůjčka je poskytována na základě výslovné žádosti dlužníka, u něhož vznikla potřeba 

krátkodobého zapůjčení finančních prostředků. 

3. Smluvní strany se dohodly, že vystavení kvitance na jistinu neznamená, že bylo vyrovnáno také příslušenství 

pohledávky a bude-li sjednáno postupné plnění, neznamená vystavení kvitance na později splatné plnění, že 

bylo splněno také to, co bylo splatné dříve. 

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, smlouvu si pozorně přečetly, seznámily se a 

porozuměly jejímu obsahu, se kterým bezvýhradně souhlasí.  

5. Případné změny podmínek uvedených v této smlouvě mohou být provedeny pouze písemně a smluvní strany 

výslovně vylučují možnost provést jakékoliv změny této smlouvy nebo s ní související jiným způsobem než 

písemnou formou. Smluvní strany vylučují možnost využití elektronických zpráv pro změnu smlouvy. 

 

V ___________________________ dne _____________  

 

 věřitel  dlužník 

http://www.vymozeno.cz/

