DOHODA O ZPŮSOBU VYPLNĚNÍ BLANKOSMĚNKY
obchodní společnost
BONDSTER Marketplace s.r.o., IČ: 03114147, se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 – Libeň,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 227708
zastoupena jednatelem Bc. Michalem Schauhuberem, Ing. Filipem Čermákem
(dále jen „úvěrující“)
a
Varianta pro právnickou osobu
Obchodní firma: [●]
IČ: [●]
se sídlem: [●]
zápis: [●]
zastoupená: [●]
Varianta pro fyzickou osobu
Jméno a příjmení: [●]
RČ: [●]
Trvale bytem: [●]
Varianta pro manžele s nemovitostí v SMJ
Manželé
Jméno a příjmení: [●]
RČ: [●]
Trvale bytem: [●]
a
Jméno a příjmení: [●]
RČ: [●]
Trvale bytem: [●]
(dále jen "úvěrovaný")
Varianta pro právnickou osobu
Obchodní firma: [●]
IČ: [●]
se sídlem: [●]
zápis: [●]
zastoupená: [●]
Varianta pro fyzickou osobu
Jméno a příjmení: [●]
RČ: [●]
Trvale bytem: [●]
Varianta pro manžele s nemovitostí v SMJ
Manželé
Jméno a příjmení: [●]
RČ: [●]
Trvale bytem: [●]
a
Jméno a příjmení: [●]
RČ: [●]
Trvale bytem: [●]
(dále jen jako „Avalista“)

(Avalista č. 1 a Avalista č. 2 dále společně jako dále jako „Avalisté“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Dohodu o způsobu vyplnění blankosměnky
1. Úvodní ustanovení
1.1 Úvěrující a Úvěrovaný uzavřeli dne [●] Smlouvu o [●] spláceném úvěru č. [●] (dále jen „Smlouva o úvěru“).
1.2 Úvěrující se ve Smlouvě o úvěru zavázal, že po slnění sjednaných podmínek poskytne Úvěrovanému úvěr ve
výši sjednané ve Smlouvě o úvěru.
1.3 Smluvní strany se dohodly na zajištění následujících dluhů Úvěrovaného vůči Úvěrujícímu ze Smlouvy o
úvěru (dále jen „Zajišťované dluhy“)
1.3.1 budoucí dluh Úvěrovaného vůči Úvěrujícímu na splacení jistiny úvěru dle Smlouvy o úvěru ve výši [●],- Kč
(slovy: [●] korun českých) a příslušenství, tj. sjednaného úroku, úroku z prodlení dle Smlouvy o úvěru v celé výši
a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, a
1.3.2 veškeré budoucí dluhy Úvěrovaného vůči Úvěrujícímu (i) vzniklé jako smluvní pokuty a poplatky dle
Smlouvy o úvěru a s ní souvisejících dokumentů, (ii) vzniklé z důvodu odstoupení od Smlouvy o úvěru a z
důvodu neplatnosti Smlouvy o úvěru.
1.4 Zajišťované dluhy budou - mimo jiné způsoby zajištění dluhu – zajištěny blankosměnkou vystavenou
Úvěrovaným a avalovanou Avalisty na řad Úvěrujícího, jejíž kopie je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen
„Blankosměnka“).
1.5. Účelem této Dohody je stanovit podmínky, za kterých je Úvěrující oprávněn vyplnit Směnku.
2. Blankosměnka
2.1 Na Blankosměnce není a při jejich vystavení záměrně nebylo vyplněno datum splatnosti a výše směnečného
penízu (směnečná suma). Po vyplnění těchto údajů se bude jednat o směnku vlastní, vystavenou Úvěrovaným
na řad Úvěrujícího.
2.2 Úvěrovaný prohlašuje, že výše uvedená Blankosměnka byla vystavena svobodně, vážně a dobrovolně, a to
jako prostředek k zajištění splnění Zajišťovaných dluhů.
3. Podmínky vyplnění blankosměnky
3.1 Úvěrující je oprávněn vyplnit Blankosměnku tak, že do ní doplní datum splatnosti (tj. den, měsíc a rok) a
směnečnou sumu (směnečný peníz) takto:
3.1.1 Datum splatnosti a směnečnou sumu je Úvěrující oprávněn do Blankosměnky doplnit za předpokladu, že
Úvěrovaný bude alespoň deset (10) kalendářních dnů v prodlení s úhradou i jen části Zajišťovaných dluhů dle
Smlouvy o úvěru.
3.1.2 Jako datum splatnosti bude doplněno jakékoli datum následující po dni splatnosti jakéhokoliv
Zajišťovaného dluhu.
3.1.3 Jako směnečná suma bude doplněna částka maximálně ve výši všech splatných pohledávek Úvěrujícího
dle Smlouvy o úvěru ke dni splatnosti vyplněné směnky.
3.2 Úvěrovaný výslovně prohlašuje, že souhlasí s vyplněním jím vystavené Blankosměnky výše uvedeným
způsobem.

4. Uplatnění směnky
4.1 Vymáhání směnečných nároků ze směnek nebrání případnému oddělenému vymáhání Zajišťovaných dluhů.
5. Prohlášení avalisty
5.1 Každý z Avalistů prohlašuje, že Blankosměnku podepsal svobodně, vážně a dobrovolně, nikoliv v tísni. Každý
z Avalistů souhlasí s vyplněním Blankosměnky směnek způsobem stanoveným touto dohodou.
5.2 Každý z Avalistů prohlašuje, že jsou mu známy podmínky Smlouvy o úvěru, jakož i finanční situace
Úvěrovaného. Každý z Avalistů výslovně prohlašuje, že je mu známo ujednání o výši úroků a úroků z prodlení
sjednaných mezi Úvěrovaným a Úvěrujícím ve Smlouvě o úvěru.
5.3 Podpisem této dohody každý z Avalistů zároveň prohlašuje Úvěrujícímu, že Úvěrujícího uspokojí, jestliže
Úvěrovaný nesplní Zajišťované dluhy. Každý z Avalistů se tak stává ručitelem ve smyslu § 2018 a násl. zákona č.
89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění, za splnění Zajišťovaných dluhů Úvěrovaného dle Smlouvy o
úvěru. Úvěrující přijímá všechny z Avalistů jako ručitele za Úvěrovaným.
6. Vrácení směnek
6.1 Po splnění veškerých Zajišťovaných dluhů dle Smlouvy o úvěru, bude Blankosměnka na písemnou žádost
Úvěrovaného Úvěrujícím vrácena. To neplatí v případě, že směnka byla vydána tomu, kdo ji proplatil, nebo byla
zničena v souvislosti s jejím proplacením.
7. Závěrečná ustanovení
7.1 V případě uplatňování práv ze směnek se postupuje podle obecně závazných právních předpisů, zejména
podle zákona č. 191/1950 Sb., zákona směnečného a šekového, v platném znění.
7.2 Obsah této dohody lze měnit jen právním jednáním v písemné nebo přísnější formě; možnost změnit obsah
smlouvy i jinou formou strany vylučují.
7.3 Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopisu.
7.4 Smluvní strany si tuto dohodu přečetly a souhlasí s ní a připojují k ní své podpisy.

V Praze dne [●]

V Praze dne [●]

Za BONDSTER Marketplace s.r.o.

_______________________
Jednatel

_______________________
[●]
úvěrovaný

V Praze dne [●]

_______________________
Jednatel

_______________________
[●]
Avalista 1

V Praze dne [●]

_______________________
[●]
Avalista 2

