Ručitelské prohlášení
podle § 2018 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Ručitelem se v tomto prohlášení rozumí:
[Obchodní firma], IČ: [IČ], se sídlem [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v
[●], sp. zn. [●]
Věřitelem se v tomto prohlášení rozumí:
BONDSTER Marketplace s.r.o., IČ 03114147, se sídlem U libeňského pivovaru 63/2, 180 00
Praha 8 - Libeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C
227708
Dlužníkem se v tomto prohlášení rozumí:
[Obchodní firma], IČ: [IČ], se sídlem [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v
[●], sp. zn. [●]
Smlouvou se v tomto prohlášení rozumí:
Smlouva o [●] úvěru č. [●] ze dne [●] uzavřená mezi Věřitelem a Dlužníkem.
Ručitel tímto závazně prohlašuje Věřiteli, že jestliže Dlužník nesplní jakýkoliv svůj dluh ze
Smlouvy, pak Ručitel bezpodmínečně a v plné výši uspokojí Věřitele, tedy uhradí (splní) každý
peněžitý závazek Dlužníka vyplývající ze Smlouvy, včetně veškerých sjednaných poplatků,
závazků z titulu předčasného ukončení Smlouvy, náhrady škody či jiných závazků sankční nebo
reparační povahy, smluvních pokut, popřípadě splní závazek Dlužníka vydat bezdůvodné
obohacení pro případ neplatnosti Smlouvy. Ručitel se zavazuje uhradit každou pohledávku ze
Smlouvy včetně příslušenství, s jejímž zaplacením se Dlužník ocitne v prodlení, a to nejpozději
do dvou týdnů od doručení písemné výzvy Věřitele, ledaže Věřitel stanoví ve výzvě lhůtu
pozdější.
Ručitel prohlašuje, že:
a) je oprávněn ručit za závazky Dlužníka,
b) nemá žádné závazky po splatnosti vůči svým věřitelům, zejména vůči státu (zejména vůči
finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení a celním úřadům) a zdravotním
pojišťovnám,
c) není proti němu vedeno ani mu nehrozí soudní, rozhodčí, exekuční či jiné řízení, jehož
výsledek by mohl mít negativní vliv na schopnost Ručitele dostát závazkům plynoucím z tohoto
ručitelského prohlášení, a není mu známo, že by takové řízení bylo vedeno či hrozilo vůči třetím
osobám, za které poskytl Ručitel jakékoliv zajištění jejich závazků,
d)plnění povinností a závazků Ručitele vyplývajících z tohoto prohlášení není v rozporu s jeho
jinými zákonnými či smluvními povinnostmi, a že jakékoliv případné závazky Ručitele nemají a
nemohou mít negativní vliv na schopnost Ručitele dostát jeho závazkům plynoucím z tohoto
ručitelského prohlášení.
Ručitel se zavazuje Věřitele včas informovat o změně své adresy. Ručitel se dále zavazuje
oznámit na email info@pujcmefirme.cz nebo na adresu sídla Věřitele s uvedením čísla Smlouvy
všechny skutečnosti, které by mohly mít podstatný vliv na změnu schopnosti Ručitele plnit
závazky dle tohoto ručitelského prohlášení, a poskytnout na vyžádání další informace nutné k
posouzení schopnosti Ručitele plnit.

Toto prohlášení je vyhotoveno ve dvojím vyhotovení, kde jedno obdrží Věřitel a jedno Ručitel.
Ručitel prohlašuje, že toto ručitelské prohlášení vyjadřuje jeho pravou a svobodnou vůli a na
důkaz toho toto prohlášení podepisuje.
Datum:

___________________________________
[Obchodní firma], [Jméno, příjmení], [funkce]

