Všeobecné obchodní podmínky J&T Leasingová společnost, a.s.
Pro spotřebitelské úvěry
účinnost od 25.05.2018

I. Úvod
Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu s § 1751 odst.
1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“), a v souladu se zákonem č. 257/2016
Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, pro účely výkladu a
doplnění smlouvy o úvěru mezi společností J&T LEASINGOVÁ
SPOLEČNOST, A.S. jako věřitelem a úvěrujícím (dále jen „Věřitel“) a
klientem jako úvěrovaným (dále jen „Klient“). V těchto obchodních
podmínkách se smluvní vztah uzavřený mezi Klientem a Věřitelem
bude dále specifikován jen jako „Smlouva“.
II. Obecná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky Věřitele jsou neoddělitelnou součástí
Smlouvy. Souhlas Klienta s obchodními podmínkami Věřitele
vyjádřený jeho podpisem na Formuláři o převzetí dokumentace
v souvislosti se smlouvou o úvěru, je nezbytnou podmínkou pro
to, aby Věřitel poskytl Klientovi plnění stanovené ve Smlouvě.
2. Smlouva včetně jakýchkoli dodatků či vedlejších ujednání musí
mít písemnou formu.
3. K jednotlivým ustanovením těchto obchodních podmínek
Věřitele se nepřihlíží, pokud Smlouva či kogentní ustanovení
českého právního řádu stanoví jinak. V případě rozporu
ustanovení těchto obchodních podmínek Věřitele a Smlouvy
bude mít při výkladu Smlouva přednost. K ustanovením těchto
obchodních podmínek Věřitele, která nemají vztah ke Smlouvě,
se nepřihlédne.
4. Pro účely Smlouvy se má za to, že podpisem Smlouvy Klient
podal řádně vyplněnou žádost o poskytnutí plnění ze strany
Věřitele, která obsahuje pravdivé, aktuální, nezkreslené,
nezavádějící a úplné informace.
5. Všechna prohlášení a ujištění Klienta jsou k požadovanému dni
plnění dle Smlouvy ve všech ohledech pravdivá, nezavádějící,
úplná a tam, kde to povaha věci připouští, i účinná.
6. V případě, že Smlouva byla mimo českého jazyka uzavřená i v
jiném jazyce, bude mít české znění Smlouvy a tyto obchodní
podmínky Věřitele při výkladu přednost před zněním Smlouvy
nebo těchto obchodních podmínek v jiném jazyce.
7. Věřitel přijímá pokyny a instrukce pouze v době svých úředních
hodin. Pokud Věřitel obdrží pokyn nebo instrukci mimo své
pracovní hodiny, považuje se, že takový pokyn či instrukce byla
učiněna nejbližší následující den, v němž má Věřitel pracovní
hodiny.
8. Věřitel je oprávněn podmínit provedení kteréhokoli pokynu
Klienta jeho předložením ve Věřitelem stanovené formě nebo
jazyce nebo doručením stanoveným způsobem.
9. Věřitel je oprávněn odmítnout jakýkoli pokyn Klienta, pokud
takový pokyn je zejména neurčitý, nesrozumitelný nebo nemá
formu obvykle vyžadovanou v běžném obchodním styku
známém Věřiteli nebo formu vyžadovanou Věřitelem.
10. Klient je povinen plnit veškeré své závazky vyplývající ze
Smlouvy nebo dohody, smlouvy či ujednání bezprostředně
souvisejících se Smlouvou řádně a včas.
11. Věřitel se neocitne v prodlení, pokud se prokáže, že nebyly
splněny podmínky na straně Klienta pro plnění předmětu
Smlouvy Věřitelem, a to na základě Smlouvy nebo v jakékoli
souvislosti s ní.
12. Před vznikem jakéhokoli závazkového vztahu mezi Klientem a
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Věřitelem v jakékoli souvislosti se Smlouvou je Klient povinen
na žádost Věřitele prokázat svou svéprávnost a identifikovat se.
Identifikací se u Klienta ‐ fyzické osoby rozumí zejména
prokázání jména, příjmení, rodného čísla nebo data narození,
trvalého pobytu, místa narození a státního občanství. Klient ‐
fyzická osoba se obvykle identifikuje platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem.
Plná moc udělená Klientem třetí osobě (zmocněnci) musí být
dostatečně určitá, písemná, řádně podepsaná Klientem
(zmocnitelem) s ověřeným podpisem a na žádost Věřitele musí
obsahovat také přijetí plné moci zmocněncem. Věřitel má v
každém případě právo požadovat rozšíření nebo upřesnění
obsahu plné moci a Klient je povinen Věřiteli vyhovět. Věřitel je
oprávněn požadovat, aby zmocněnec prokázal svoji
svéprávnost a identifikoval se. Klient je povinen bezodkladně
písemně oznámit Věřiteli jakoukoli změnu nebo ukončení
platnosti plné moci udělené zmocněnci, a to nejdéle do sedmi
(7) pracovních dnů před tím, než ke změně nebo ukončení
platnosti dojde.
Věřitel je oprávněn přezkoumávat u všech písemností
podepsaných jménem nebo v zastoupení Klienta autenticitu
podpisů. Domnívá‐li se odůvodněně, že podpis není platný nebo
autentický, je Věřitel oprávněn odmítnout listinu nebo
provedení pokynu Klienta a o tomto odmítnutí bude Klienta
informovat.
Klient nese nebezpečí škody na věci při zasílání peněz,
dokumentů nebo jiných zásilek Klientovi nebo třetím osobám
ze strany Věřitele na základě příkazu Klienta, pokud toto
nebezpečí nenese ze zákona třetí osoba přepravující shora
uvedené zásilky.
Pokud Věřitel zjistí chybu v jakémkoliv sdělení, výpisu z účtu,
oznámení nebo jiné informaci nebo prohlášení, které zaslal
Klientovi, bezodkladně o tom Klienta vyrozumí. Klient je
povinen veškeré výpisy z účtu, oznámení nebo jakákoliv jiná
sdělení a informace, které mu Věřitel zaslal, zkontrolovat
neprodleně po jejich obdržení a neprodleně Věřiteli sdělit
veškeré zjištěné nesrovnalosti nebo na požádání Věřitele
potvrdit, že Věřitel řádně provedl veškeré příkazy a pokyny
Klienta. Pokud Klient zjistí jakoukoliv chybu v provedení svého
příkazu či pokynu Věřiteli, neprodleně o tom Věřitele vyrozumí.
Zjistí‐li Věřitel chybu ve výpisu z účtu, oznámení či jiném sdělení
nebo v provedení příkazu či pokynu od Klienta nebo oznámí‐li
takovou chybu Věřiteli Klient, Věřitel tuto chybu bez
zbytečného odkladu odstraní.

III. Úroky
1. Klient je povinen platit Věřiteli úroky ve výši stanovené ve
Smlouvě.
2. Úrok příslušející ke kterémukoli plnění Klienta dle Smlouvy
nabíhá a je splatný v měně, ve které bylo poskytnuto plnění
Klientovi Věřiteli dle Smlouvy.
3. Plnění poskytnuté Klientovi Věřitelem dle Smlouvy se úročí
denně ode dne jeho poskytnutí (včetně) až do dne
předcházejícího dni splacení (včetně).
IV. Úroky z prodlení
1. Pokud Klient neuhradí Věřiteli jakoukoli pohledávku vyplývající
ze Smlouvy nebo jakkoli související s ní řádně a včas, je Klient
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povinen zaplatit Věřiteli zákonný úrok z prodlení, jehož výše
odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní
bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k
prodlení, zvýšené o osm procentních bodů (dále jen „úroky z
prodlení“) za dobu prodlení, a to ze splatné a nesplacené
jednotlivé pohledávky Věřitele včetně splatných a
nesplacených úroků či ze splatné a nesplacené jakékoliv jiné
pohledávky Věřitele vzniklé v souvislosti se Smlouvou.
2. Úrok z prodlení se nezapočítává proti povinnosti Klienta
nahradit Věřiteli způsobenou újmu.
3. Na splacení úroků z prodlení se přiměřeně použije ustanovení
těchto obchodních podmínek Věřitele týkající se úroků.
V. Doručování
1. Všechna oznámení a sdělení podle Smlouvy musí být písemná a
musí být (i) zaslána doporučeným dopisem, (ii) zaslána faxem s
potvrzením přijímacího faxového aparátu, nebo (iii) doručena
osobně s potvrzením převzetí na adresy a spojení, které si
strany Smlouvy sdělily mezi sebou před jejím podpisem, nebo
na adresy a spojení, které si oznámily v průběhu trvání
smluvního vztahu v souladu s bodem 6. tohoto článku
obchodních podmínek Věřitele.
2. Pokud Klient nesdělil Věřiteli před podpisem Smlouvy příslušná
spojení, je povinen tak učinit bez zbytečného odkladu po
podpisu Smlouvy. Klient je povinen Věřiteli sdělit adresu v
České republice, pokud taková je, a dále čísla telefonu, faxu a
dálnopisu či jiných elektronických prostředků, na která mu má
Věřitel zasílat či sdělovat veškerá oznámení a dokumenty. V
případě, že Klient tyto informace Věřiteli nesdělí, má se za to,
že Věřitel veškeré dokumenty a oznámení Klientovi doručil
řádně a včas, pokud je doručí na adresu uvedenou jako bydliště
Klienta v záhlaví Smlouvy, nebo pokud je učiní na čísla
telekomunikačních prostředků, která jí Klient naposledy
oznámil. Veškerá oznámení a dokumenty ze strany Klienta
budou zasílány Věřiteli, na adresu a k rukám jak je uvedeno ve
Smlouvě.
3. Pokud je jakékoliv oznámení doručováno Klientovi
prostřednictvím kurýra, má se za to, že bylo doručeno v den
přijetí zásilky Klientem nebo kterýmkoli jeho zaměstnancem.
Pokud se některé oznámení doručuje prostřednictvím kurýra
Věřiteli, má se za to, že bylo doručeno v den přijetí zásilky
pověřeným zaměstnancem Věřitele.
4. Pokud se vrátí jako nedoručené oznámení zaslané Klientovi
Věřitelem doporučenou poštou, kurýrem nebo podobným
způsobem, má se za to, že toto oznámení bylo doručeno
okamžikem vrácení takové zásilky bez ohledu na to, zda adresát
o zásilce věděl či nikoli.
5. Všechna oznámení nebo sdělení zaslaná v souladu se
Smlouvou, těmito obchodními podmínkami Věřitele, popř.
jakýmkoli ujednáním souvisejícím se Smlouvou se považují za
účinná okamžikem jejich doručení adresátovi.
6. Údaje, které si smluvní strany vyměnily v souvislosti s
doručováním dle Smlouvy nebo dle jakýchkoli jiných ujednání
souvisejících se Smlouvou, mohou být měněny jednostranným
písemným oznámením doručeným příslušnou stranou druhé
straně s tím, že takováto změna se stane účinnou uplynutím
deseti (10) pracovních dnů od doručení takového oznámení
druhé smluvní straně.
VI. Splacení
1. Veškeré platby Věřiteli činěné v souvislosti se Smlouvou nebo
jakýmkoli ujednáním, dohodou či smlouvou bezprostředně
související se Smlouvou budou provedeny bez srážek nebo
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odvodů jakýchkoli současných nebo budoucích daní nebo
poplatků jakéhokoliv druhu ukládaných, vybíraných, srážených
nebo vyměřovaných jakýmkoli příslušným orgánem, ledaže by
takové srážky nebo odvody byly stanoveny zákonem.
2. Veškeré dlužné pohledávky dle Smlouvy nebo v jakékoli
souvislosti s ní jsou splatné v měně takové pohledávky.
VII. Prohlášení Klienta
1. Klient prohlašuje a odpovídá, že
a) je plně svéprávný;
b) Smlouva byla řádně podepsána a představuje platné a
účinné závazky Klienta, právně vynutitelné v souladu s
podmínkami Smlouvy;
c) uzavření, účinnost ani plnění Smlouvy ani žádných jiných
ujednání bezprostředně souvisejících se Smlouvou nebude
mít za následek porušení jakékoli jiné smlouvy, ujednání či
dohody, které se Klient účastní jako smluvní strana, ani
jakéhokoli jiného závazku, povinnosti nebo omezení
vztahujících se na Klienta dle Smlouvy a neporuší žádná
majetková práva Klienta a ani žádných jiných osob;
d) uzavření, účinnost ani plnění Smlouvy ani smluv, dohod a
ujednání bezprostředně souvisejících se Smlouvou nebude
mít za následek porušení jakéhokoli právního předpisu,
veřejnoprávního opatření, aktu či pokynu jakéhokoli druhu
nebo podmínek jakéhokoli oprávnění, licence nebo jiného
aktu nebo dokumentu, které jsou pro Klienta závazné;
e) všechny závazky Klienta zaplatit jakoukoli peněžní částku
podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou a do konečného
splnění těchto závazků budou co do pořadí uspokojení
minimálně rovnocenné (pari passu) se všemi ostatními
závazky zaplatit jakoukoli peněžní částku, s výjimkou
závazků, jejichž výhodnější pořadí je dáno kogentními
ustanoveními právních předpisů České republiky;
f) neprobíhá a podle nejlepšího vědomí a znalostí Klienta ani
nehrozí žádné soudní, správní, rozhodčí ani jiné řízení či
jednání před jakýmkoli orgánem jakékoli jurisdikce, které by
mohlo, jednotlivě nebo v souhrnu s dalšími okolnostmi,
nepříznivým způsobem ovlivnit schopnost Klienta splnit
jeho závazky podle Smlouvy či jeho celkovou finanční a
podnikatelskou situaci;
g) neprobíhá a podle nejlepšího vědomí a znalostí Klienta ani
nehrozí žádné řízení o likvidaci, insolvenci nebo jakékoli jiné
řízení, které je způsobilé obecně omezit práva věřitelů na
uspokojení jejich pohledávek, které by se týkalo Klienta;
h) souhlasy a licence, které právní předpisy vyžadují k
vykonávání aktivit Klient, a jsou platné a účinné;
i) všechny informace poskytnuté Věřiteli při jednání o
Smlouvě a jejím zajištění jsou ve všech ohledech pravdivé,
úplné, aktuální a nikoliv zavádějící a umožňují Věřiteli získat
nestranný, pravdivý, úplný a nezavádějící přehled o celkové
finanční a majetkové situaci Klienta či jeho ručitelů a Klient
si není vědom žádných důležitých údajů nebo okolností,
které nebyly sděleny Věřiteli a které by mohly v případě, že
by se je Věřitel dozvěděl, ovlivnit jeho rozhodnutí ohledně
poskytnutí plnění dle Smlouvy nebo smluv, dohod a
ujednání bezprostředně souvisejících se Smlouvou; a
j) nejsou v žádném podstatném ohledu porušovány žádné jiné
smlouvy, dohody, ujednání či jiné instrumenty, které jsou
pro Klienta závazné a jsou podstatné pro výkon jeho
podnikatelské činnosti nebo pro plnění Věřiteli dle Smlouvy
nebo ujednání, dohody či smlouvy bezprostředně
související se Smlouvou.
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2. Projeví‐li Věřitel svůj písemný souhlas se změnou kteréhokoli
prohlášení Klienta uvedeného ve Smlouvě nebo v těchto
obchodních podmínkách Věřitele, považuje se příslušné
prohlášení za změněné ode dne doručení písemného oznámení
Klienta o této změně Věřitele. Příslušná prohlášení Klienta se od
tohoto dne nadále vztahují ke skutečnostem, se kterými Věřitel
projevil svůj písemný souhlas podle tohoto článku.
VIII. Závažné porušení Smlouvy
1. Výskyt kterékoliv z následujících skutečností bude považován za
případ závažného porušení Smlouvy nebo za případ jiné závažné
okolnosti bez ohledu na příčiny, z jakých k takovému porušení,
resp. okolnosti, došlo.
a) Klient řádně nezaplatí jakoukoliv částku dlužnou podle
Smlouvy nebo smlouvy, ujednání či dohody bezprostředně
souvisejících se Smlouvou, a to ke dni splatnosti takové
částky;
b) jakékoliv prohlášení Klienta učiněné ve Smlouvě nebo v
souvislosti s ní se ukáže být nepravdivé, neúplné, neaktuální
nebo zavádějící, popřípadě a tam, kde to jeho povaha
připouští, neúčinné ke kterémukoli datu, k němuž je činěno
nebo považováno za znovu učiněné, ledaže Věřitel nebude
dopady takové skutečnosti považovat za podstatné;
c) Klient poruší jinou smlouvu, ujednání či dohodu uzavřenou
s Věřitelem, která bezprostředně souvisí se Smlouvou nebo
se ukáže, že kterékoliv prohlášení učiněné Klientem v jiné
smlouvě, dohodě či ujednání s Věřitelem, která
bezprostředně souvisí se Smlouvou, je nepravdivé,
neúplné, neaktuální nebo zavádějící, popřípadě tam, kde to
jeho povaha připouští, neúčinné ke kterémukoli datu, k
němuž je činěno nebo považováno za znovu učiněné;
d) (i) Klient se dostane do úpadku nebo hrozícího úpadku ve
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů; (ii) Klient přizná svou neschopnost
plnit své splatné závazky; (iii) Klient podá na sebe nebo je
proti němu podán insolvenční návrh (s výjimkou návrhu z
hlediska zákonných podmínek zjevně neodůvodněného)
nebo požádá o vyhlášení moratoria; (iv) soud rozhodne o
tom, že je Klient v úpadku nebo že mu úpadek hrozí (tj. vydá
rozhodnutí o zjištění úpadku nebo hrozícího úpadku
Klienta), vydá jakékoli rozhodnutí (zejména předběžné
opatření), které se týká nebo může týkat dispozičního
oprávnění Klienta s jeho majetkem nebo jeho částí, prohlásí
konkurs na Klienta nebo povolí reorganizaci Klienta,
rozhodne o vyhlášení moratoria ve vztahu ke Klientovi,
zamítne insolvenční návrh na Klienta pro nedostatek
majetku Klienta a/nebo jakákoliv z těchto skutečností hrozí;
(v) Klient rozhodne o své likvidaci nebo je jinak zahájeno
řízení směřující k jeho likvidaci nebo za účelem ustanovení
jakéhokoliv správce či likvidátora Klienta; (vi) v případě, že
je Klient osobou se sídlem/bydlištěm mimo území České
republiky, nastane jakákoliv obdobná skutečnost dle
příslušných právních předpisů aplikovatelných na Klienta.
e) Klient použije plnění poskytnuté Věřitelem na základě
Smlouvy k jinému účelu, než jak je stanoveno ve Smlouvě.
2. V případě, že dojde ke kterémukoliv případu závažného
porušení Smlouvy nebo jiné závažné okolnosti, bude Věřitel
oprávněn učinit kdykoliv poté kterékoli jedno, několik najednou
nebo všechna níže uvedená opatření:
a) Věřitel může prohlásit jakékoli pohledávky Věřitelem za
Klientem vyplývající ze Smlouvy nebo dohody, ujednání či
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smlouvy vzniklé v bezprostřední souvislosti se Smlouvou, za
splatné, přičemž jejich splatnost nastane okamžitě bez
ohledu na jejich původní splatnost, přičemž platnost
Smlouvy bude ve všech ostatních ohledech pokračovat;
b) Věřitel bude moci odstoupit od Smlouvy; anebo
c) Věřitel bude oprávněn požadovat na Klientovi a Klient bude
povinen okamžitě Věřiteli poskytnout jakékoliv přiměřené
zajištění svých závazků vůči Věřiteli.
3. Kroky Věřitele uvedené v předchozím odstavci těchto
obchodních podmínek Věřitele nevylučují žádné jiné kroky nebo
nápravné prostředky, ke kterým může být Věřitel oprávněna ze
zákona nebo jinak. Realizace výše uvedených kroků Věřitelem
nebo případné odstoupení od Smlouvy se nedotýká povinností
a závazků Klienta stanovených ve Smlouvě. Všechny povinnosti
a závazky Klienta vůči Věřiteli zůstávají platné a účinné až do
doby úplného splacení všech pohledávek vyplývajících ze
Smlouvy nebo smluv, dohod či ujednání bezprostředně
souvisejících se Smlouvou.
IX. Hodnocení Klienta a kontrola plnění podmínek Smlouvy
1. Věřitel je oprávněn až do úplného splacení veškerých
pohledávek Věřitele vzniklých na základě nebo v jakékoli
souvislosti se Smlouvou hodnotit schopnost Klienta splácet a
plnit další povinnosti vůči Věřiteli. Klient je povinen Věřiteli na
její žádost umožnit kontrolu plnění podmínek Smlouvy,
obchodních podmínek Věřitele a veškerých dalších dokumentů
či smluv, které dle výhradního uvážení Věřitele souvisejí s
poskytnutím plnění dle Smlouvy, a dále kontrolu podmínek,
které mají nebo mohou mít vliv na schopnost plnit povinnosti
Klienta vyplývající ze Smlouvy nebo smluv, ujednání a dohod
bezprostředně souvisejících se Smlouvou.
2. Věřitel je oprávněn, v souvislosti s hodnocením Klienta či
kontrolou plnění podmínek Smlouvy, obchodních podmínek
Věřitele a veškerých dalších dokumentů, dohod, smluv či
ujednání, které dle výhradního uvážení Věřitele souvisejí s
poskytnutím plnění dle Smlouvy, a dále v souvislosti s kontrolou
podmínek, které mají nebo mohou mít vliv na schopnost Klienta
plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo smluv, dohod a
ujednání bezprostředně souvisejících se Smlouvou, žádat a
získávat veškeré informace o Klientovi, které Věřitel považuje
pro tyto účely za nezbytné, včetně informací od třetích osob, a
tyto třetí osoby jsou oprávněny požadované informace Věřiteli
poskytnout.
X. Údaje sdělované spotřebiteli před uzavřením Smlouvy
1. Pro případ smluv uzavíraných mimo obchodní prostory sděluje
tímto Věřitel Klientovi v souladu s ustanoveními § 1828
Občanského zákoníku následující údaje:
a) poskytovatelem finanční služby je J&T Leasingová
společnost, a.s., sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ
18600, IČO: 28427980, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14450;
b) označení služby a popis jejich hlavních vlastností:
spotřebitelský úvěr poskytovaný podle zákona č. 257/2016
Sb., o spotřebitelských úvěrech, v platném znění;
c) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku,
má‐li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou, jsou
uvedeny v dokumentu „POVINNÉ INFORMACE PŘED
UZAVŘENÍM SMLOUVY, VE KTERÉ SE SJEDNÁVÁ
SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR“, který je zároveň s těmito
obchodními podmínkami Věřitele předán Klientovi.
2. Pro případ smluv o finančních službách uzavíraných prostředky
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komunikace na dálku sděluje tímto Věřitel Klientovi souladu s
ustanovením § 1843 Občanského zákoníku následující údaje,
které doplňují údaje v bodě 1 tohoto článku obchodních
podmínek Věřitele:
a) hlavním předmětem podnikání Věřitele je poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru a další činnosti viz
aktuální výpis z obchodního rejstříku Věřitele;
b) název a sídlo orgánu státního dozoru je Česká národní
banka, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03;
c) název a sídlo orgánu dozoru nad dodržováním povinností
stanovených v zákoně č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském
úvěru, v platném znění, je Česká obchodní inspekce, IČ:
00020869, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 12000;
d) podrobné informace o celkové ceně služby, jakož i
platebních podmínkách a způsobu poskytnutí služby jsou
uvedeny ve Smlouvě a v těchto obchodních podmínkách
Věřitele;
e) nabízená služba neobsahuje další daně nebo náklady;
f) poučení o možnosti či nemožnosti odstoupit od Smlouvy,
včetně poučení o lhůtách k uplatnění práva odstoupit od
Smlouvy, o podmínkách, za jakých může být uplatněno, o
částce, jejíž zaplacení může být po Klientovi požadováno,
jakož i poučení o důsledcích neuplatnění práva na
odstoupení od Smlouvy je uvedeno ve Smlouvě v
příslušném článku nazvaném „Zánik Smlouvy;
g) odstoupení od Smlouvy musí být odesláno na adresu
Věřitele uvedenou v hlavičce Smlouvy, případně na jinou
korespondenční adresu Věřitele, sdělenou pro tyto účely
Věřitelem Klientovi;
h) Smlouva a jakékoliv ujednání, dohoda či smlouva
bezprostředně související se Smlouvou se řídí právním
řádem České republiky;
i) není provedena volba práva nebo soudu podle zvláštního
právního předpisu;
j) jazyk, ve kterém bude s Klientem komunikováno za trvání
závazku a ve kterém se klientovi poskytují smluvní
podmínky a další údaje, je jazyk český;
k) k rozhodování sporů mezi Věřitelem a Klientem je dána
pravomoc českého soudu;
l) garanční fond není pro tyto finanční služby zřízen;
m) doba, po kterou zůstávají poskytnuté údaje včetně údaje o
ceně v platnosti je uvedena v dokumentu „POVINNÉ
INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY, VE KTERÉ SE
SJEDNÁVÁ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR“.
XI. Ochrana osobních údajů
1. Za osobní údaj jsou považovány veškeré informace o
identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze
přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý
identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje,
síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků
fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické,
kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
2. Věřitel informuje Klienta o rozsahu a účelu zpracování osobních
údajů Klienta, o subjektech, které budou jeho osobní údaje
zpracovávat, o způsobu zpracování jeho osobních údajů a o
dalších právech a detailních informacích v oblasti ochrany
Osobních údajů prostřednictvím dokumentu „Informace o
zpracování osobních údajů“, který je dostupný na Internetové
stránce www.jtleasing.cz.
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dohody či ujednání bezprostředně souvisejících se Smlouvou,
stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nebude to
mít vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních
závazků dle těchto obchodních podmínek Věřitele, Smlouvy,
popř. smlouvy, dohody či ujednání bezprostředně souvisejících
se Smlouvou, a Věřitel a Klient se zavazují nahradit takový
neplatný, neúčinný nebo nevymahatelný závazek novým,
platným, účinným a vymahatelným závazkem, jehož předmět
bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud
by tyto obchodní podmínky Věřitele, Smlouva, popř. smlouvy,
dohody či ujednání bezprostředně souvisejících se Smlouvou,
neobsahovaly nějaké ustanovení či závazek, jehož ustanovení
by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné,
Klient a Věřitel učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo
doplněno.
Věřitel a Klient se zavazují, že budou postupovat v souladu s
oprávněnými zájmy druhé smluvní strany a že uskuteční
veškeré právní úkony, které se ukáží být nezbytné pro realizaci
transakcí upravených těmito obchodními podmínkami Věřitele
nebo Smlouvou, popř. smlouvou, dohodou či ujednáním jakkoli
souvisejícím se Smlouvou, s tím, že si poskytnou veškerou
součinnost, která přispěje či má přispět k dosažení účelu
předmětné transakce.
Tyto obchodní podmínky Věřitele a jejich platnost se budou
řídit právními předpisy České republiky.
Tyto obchodní podmínky Věřitele nabývají platnosti dnem jejich
podpisu Klientem a účinnosti dnem účinnosti Smlouvy.
Věřitel je oprávněn tyto obchodní podmínky Věřitele průběžně
novelizovat. Znění změn a doplňků, resp. úplné znění těchto
novelizovaných obchodních podmínek Věřitel vhodným
způsobem zveřejní na webové stránce Věřitele dostupné z
www.jtleasing.cz a/nebo zašle také prostřednictvím
elektronické pošty na adresu klienta a uveřejní v aplikaci k
poskytování půjček. Věřitel vyrozumí Klienta o novelizaci
obchodních podmínek a způsobu jejich zveřejnění písemně
zpravidla zveřejněním na webové stránce Věřitele
www.jtleasing.cz nebo zašle doporučenou poštou Klientovi, či
prostřednictvím elektronické pošty. Klient je povinen se s
novelizovanými obchodními podmínkami Věřitele seznámit.
Klient je oprávněn novelizaci obchodních podmínek odmítnout,
a to ve lhůtě třiceti pěti dnů po doručení sdělení o novelizaci.
Spolu s odmítnutím je Klient povinen zaslat Věřitele i výpověď
Smlouvy s tím, že výpovědní doba v případě výpovědi Smlouvy
z důvodu odmítnutí novelizace obchodních podmínek činí 2
měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po
doručení výpovědi Věřiteli. Pokud nebude Věřiteli zároveň s
odmítnutím novelizace obchodních podmínek zaslána i výpověď
Smlouvy, je odmítnutí novelizace obchodních podmínek
neúčinné, stejně tak pokud nebude ve shora uvedené lhůtě
zasláno Klientem Věřiteli ani odmítnutí novelizace obchodních
podmínek a přijímá‐li Klient nadále služby poskytované
Věřitelem, stává se nové znění obchodních podmínek Věřitele
závazným pro uzavřenou Smlouvu jako změna původně
sjednaných podmínek Smlouvy, a to s účinností ode dne
uplynutí lhůty stanovené pro odmítnutí novelizace obchodních
podmínek, pokud novelizace obchodních podmínek nestanoví
účinnost novelizace pozdější.

XII. Závěrečná ustanovení
1. Pokud se jakýkoliv závazek Klienta vyplývající z těchto
obchodních podmínek Věřitele nebo Smlouvy, popř. smlouvy,
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