Smlouva o zápůjčce finančních prostředků
bezhotovostní poskytnutí, jednorázové vrácení
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 se touto smlouvou zavazuje přenechat dlužníkovi k užití dle libosti částku _____________,- Kč
(slovy: ______________________________________________________________ korun českých).
2. Zápůjčka bude poskytnuta bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený dlužníkem v záhlaví této
smlouvy, a to do ____ dnů od uzavření této smlouvy. Zápůjčka se považuje za poskytnutou odesláním peněz z
bankovního účtu věřitele ve prospěch dlužníkem uvedeného bankovního účtu.
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II.
Dlužník se touto smlouvou zavazuje vrátit věřiteli zápůjčku v plné výši do _____________.
Zápůjčka bude věřiteli vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet věřitele uvedený v záhlaví této
smlouvy v označení účastníků nebo v hotovosti oproti příjmovému pokladnímu dokladu.
Zápůjčka se sjednává jako bezúročná. Dlužník je oprávněn splatit věřiteli zápůjčku i předčasně.
V případě prodlení dlužníka s vrácením zápůjčky nebo její části věřiteli je dlužník povinen uhradit věřiteli
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,25% denně z dlužné jistiny jdoucí od prvního dne následujícího po dni
splatnosti zápůjčky až do zaplacení.
III.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží věřitel a dlužník.
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.
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.
Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, smlouvu si pozorně přečetly, seznámily se a
porozuměly jejímu obsahu, se kterým bezvýhradně souhlasí.
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
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