Smlouva o peněžité zápůjčce
uzavřená dle ust. § 2390 an. Občanského zákoníku

Čl. I.
Smluvní strany
Zapůjčitel:
Jméno a příjmení / Název: ........................................
Rodné číslo / IČO: ....................................................
Bydliště / Sídlo: ........................................................
Vydlužitel:
Jméno a příjmení / Název: ….....................................
Rodné číslo / IČO: .....................................................
Bydliště / Sídlo: .........................................................
(dále spolu i jako "smluvní strany")
Čl. II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy o zápůjčce je zapůjčení peněz ve výši: ...................................... (slovy:
......................................) zapůjčitelem vydlužiteli, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
Čl. III.
Způsob poskytnutí peněz
Zápůjčka ve výši uvedené v článku I. této smlouvy byla poskytnuta vydlužiteli před podpisem
této smlouvy v hotovosti/převodem na účet číslo…………………… vedený
u………………………….. Vydlužitel prohlašuje a svým podpisem stvrzuje převzetí částky
uvedené v článku I. této smlouvy o zápůjčce.
Čl. IV.
Smluvní úrok
Smluvní strany se dohodly, že vydlužitel vrátí zápůjčiteli zapůjčenou částku spolu s úrokem,
jenž strany ujednaly ve výši ………………/ Smluvní strany ujednaly zápůjčku jako
bezúročnou.

Čl. V.
Vrácení dluhu
Smluvní strany se dohodly, že vydlužitel vrátí zápůjčiteli zápůjčenou částku (spolu s úrokem)
jednorázově, a to do ………………. / v měsíčních splátkách ve výši……………..počínaje
měsícem ……………….., a to vždy k …. dni v měsíci.
Smluvní strany se dohodly, že vydlužitel vrátí zapůjčiteli zapůjčenou částku (spolu s úrokem)
v hotovosti/převodem na účet číslo……………..vedený u …………………...
Čl. VI.
Porušení smluvních povinností
Pro případ prodlení s úhradou zapůjčené částky se vydlužitel zavazuje zapůjčiteli, vedle úroků
sjednaných v čl. IV., platit od prvního dne prodlení i úroky z prodlení v zákonné výši/ve výši
…..% denně/ročně/ z dlužné částky, a to až do úplného zaplacení zapůjčené částky.

Čl. VII.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva o zápůjčce byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana
převzala jedno vyhotovení této smlouvy o zápůjčce.
Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu o zápůjčce je možné měnit pouze očíslovaný
písemným dodatkem podepsaným oběma stranami, který se stane nedílnou součástí této
smlouvy o půjčce.
Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni a za rozumové slabosti nebo lehkomyslnosti.

V ...................................... dne .............................

...................................
zápůjčitel

.................................
vydlužitel

