
Linia Kredytowa – aneks
Úvěrový rámec – dodatek

Artykuł I.

Cel i przedmiot Aneksu

1. Celem niniejszego Aneksu jest umożliwienie Klientowi skorzystać z 

Usług Płatniczych świadczonych przez AKCENTĘ także w przypadku, 

gdy Klient w momencie wydania polecenia przelewu nie posiada 

dostateczną ilość środków pieniężnych na swoim WRP, oraz 

regulować związane z tym wzajemne prawa i obowiązki Stron 

Umowy.

2. Przedmiot niniejszego Aneksu stanowi ustalenie warunków 

udzielania kredytów krótkoterminowych przez AKCENTĘ Klientowi w 

przypadku, gdy Klient żąda wykonania transakcji płatniczej 

polegającej w zapłacie środków pieniężnych na konto Klienta lub 

osoby trzeciej na podstawie polecenia przelewu, na potrzeby 

realizacji którego nie posiada w momencie wydania polecenia 

przelewu dostateczną ilość środków pieniężnych na swoim WRP  

(„Kredyt”), do wysokości ustalonej przez AKCENTĘ dla Klienta linii 

kredytowej („Linia Kredytowa“). 

3. O ile w niniejszym Aneksie nie wskazano inaczej, przytoczone tu 

pojęcia posiadają jednakowe znaczenie jak w Umowie i w OWH, 

stanowiących załącznik nr 1 do Umowy.

Článek I.

Účel a předmět Dodatku

1. Účelem tohoto Dodatku je umožnit Klientovi využít Platebních služeb 

poskytovaných AKCENTOU také v případě, kdy Klient v okamžiku 

podání Příkazu k úhradě nedisponuje dostatkem peněžních 

prostředků na svém IPÚ, a upravit vzájemná práva a povinnosti 

Smluvních stran s tím související.

2. Předmětem tohoto Dodatku je stanovení podmínek pro poskytování 

krátkodobých úvěrů ze strany AKCENTY Klientovi v případě, kdy Klient 

požaduje uskutečnění platební transakce spočívající v úhradě 

peněžních prostředků na účet Klienta nebo třetí osoby na základě 

Příkazu k úhradě, pro jehož provedení nedisponuje k okamžiku 

podání Příkazu k úhradě dostatkem peněžních prostředků na svém 

IPÚ ( ), a to do výše úvěrového rámce stanoveného ze strany „Úvěr”

AKCENTY pro Klienta ( ). „Úvěrový rámec“

3. Pokud není v tomto Dodatku uvedeno jinak, mají zde uvedené pojmy 

stejný význam, jako mají ve Smlouvě a ve VOP, které tvoří přílohu č. 1 

Smlouvy.

Smluvní strany:

AKCENTA CZ a.s. se sídlem Praha 1, Salvátorská 931/8, PSČ 110 00, Česká 

republika, IČ 251 63 680, DIČ CZ 251 63 680, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9662

Korespondenční adresa: AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 

Hradec Králové 2, Česká republika, info@akcenta.eu

(dále jen „AKCENTA“) na straně jedné

Strony Umowy w niżej podanym dniu, miesiącu roku zawarły niniejszy 

aneks nr                        (zwany dalej  „Aneks“)  do Umowy ramowej 

nr                                                    z dnia                                                    (zwana dalej „Umowa“):

AI

Wersja / Verze: 2/2020Do umowy numer / Ke smlouvě číslo:

Strony Umowy:

AKCENTA CZ a.s. z siedzibą w Pradze 1, Salvátorská 931/8, kod poczt. 

110 00, Czechy, REGON (IČ): 251 63 680, NIP: CZ251 63 680, wpisana do 

Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, 

oddział B, nr 9662 

Adres korespondencyjny: AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 

Hradec Králové 2, Czechy, info@akcenta.eu 

(dalej tylko „AKCENTA“) między

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek 

č.                        (dále jen „Dodatek“) k Rámcové smlouvě č.                                                    ze 

dne                                                    (dále jen „Smlouva“): 

(dále jen „Klient”) na straně druhé

(AKCENTA a Klient dále označováni společně též jako „Smluvní strany“ 

nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

(zwany dalej „Klient”) po drugiej stronie

(AKCENTA i Klient nadal wspólnie nazywani tylko „Strony Umowy“ lub 

pojedynczo „Strona Umowy“)
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Jméno a příjmení:
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PESEL:
Rodné číslo:

Pobyt w
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Nr mieszk.:
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Právnická osoba 

Pełniona funkcja:
Funkce:

Reprezentowana przez
Zastoupená  

Imię i nazwisko:
Jméno a příjmení:



4. Klient się przez podpisanie niniejszego Aneksu zobowiązuje płacić na 

rzecz AKCENTY za udzielenie Kredytu kwotę w wysokości określonej 

według Taryfy AKCENTY.

Artykuł II. 

Ustalenie Linii kredytowej

1. Na podstawie niniejszego Aneksu AKCENTA jest uprawniona do 

ustalenia na rzecz Klienta Linii Kredytowej. W jej zakresie będzie 

Klient uprawniony do zaciągnięcia krótkoterminowego Kredytu do 

wykonania Polecenia przelewu w przypadku niedostatecznego salda  

na WRP Klienta, na warunkach, o których mowa w art. III. niniejszego 

Aneksu.

2. W celu ustalenia Linii Kredytowej przekaże Klient AKCENCIE poniższe 

dokumenty: 

i. zaudytowane sprawozdania finansowe Klienta (bilans oraz 

rachunek zysków i strat) za ostatnie 3 roki obrotowe; jeśli Klient 

nie posiada zaudytowane sprawozdania finansowe, przekaże 

nieobjęte audytem;

ii. przykład potwierdzenia zlecenia płatności („Awizo”) 

wystawionego przez bank, z którego Klient będzie realizował 

płatność środków pieniężnych na Powiązny rachunek płatniczy 

AKCENTY. W przypadku realizacji płatności z więcej banków, 

przekaże Klient wzór Awiza wystawiony przez każdy z banków;

iii. ew. wszystkie inne wymagane przez AKCENTĘ dokumenty.

3. O ustaleniu Linii Kredytowej AKCENTA informuje Klienta za 

pośrednictwem Handlowca lub Przedstawiciela Handlowego razem 

z informacją o całkowitej kwocie ustalonej Linii Kredytowej w PLN i o 

warunkach dokonywania wypłat Kredytu.

4. AKCENTA jest uprawniona do odrzucenia ustalenia Linii Kredytowej, 

zwłaszcza, gdy (i) Klient nawet w dodatkowym określonym przez 

AKCENTĘ terminie nie przekaże jej wymagane dokumenty lub 

informacje, (ii) AKCENTA odnotowuje dowolną nieuiszczoną 

należność wobec Klienta lub (iii) stanowiłoby to naruszenie 

obowiązków AKCENTY dotyczących zasad zaangażowań banku, 

adekwatności kapitałowej, zasad ostrożnościowych itp.

Artykuł III. 

Ważność, odnowienie i zmiana Linii Kredytowej

1. Linię Kredytową ustala AKCENTA zazwyczaj na okres dwunastu (12) 

miesięcy od dnia ustalenia LiniiKredytowej przez AKCENTĘ 

(„Ważność Linii kredytowej“), tj. ważność Linii Kredytowej wygasa z 

dniem bezpośrednio poprzedzającym rocznicę ustalenia Linii 

Kredytowej przez AKCENTĘ, ew. z późniejszą, określoną przez 

AKCENTĘ datą.

2. Z odpowiednim wyprzedzeniem, przynajmniej jednak 30 dni przed 

wygaśnięciem ważności Linii Kredytowej Klient powinien przekazać 

AKCENCIE sprawozdania finansowe za poprzednie lata  obrotowe ew. 

inne wymagane przez AKCENTĘ dokumenty, na podstawie których 

AKCENTA ustali Linię Kredytową na kolejne dwanaście (12) miesięcy.

3. W przypadku nie przekazania przez Klienta wszystkich dokumentów 

według rozdziału 2, Linia Kredytowa automatycznie wygaśnie z 

ostatnim dniem ważności Linii Kredytowej i Klient nie będzie nadal 

uprawniony do dokonywania wypłat Kredytu. W przypadku 

wygaśnięcia Linii Kredytowej według zdania pierwszego Klient jest 

uprawniony do złożenia wnosku o nowe ustalenie Linii Kredytowej 

według art. II. niniejszego Aneksu.

4. Klient jest uprawniony w dowolnym momencie okresie ważności Linii 

Kredytowej złożyć do AKCENTY wniosek o zmianę kwoty swojej Linii 

Kredytowej („Wniosek o zmianę Linii Kredytowej“). Wniosek o 

zmianę Linii Kredytowej można złożyć za pośrednictwem Handlowca 

pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W celu oceny Wniosku o 

zmianę Linii Kredytowej AKCENTA jest uprawniona do zażądania od 

Klienta dodatkowych dokumentów i informacji, analogicznie do 

postanowień art. II. ust. 2 niniejszego Aneksu. W sprawie Wniosku o 

zmianę Linii Kredytowej AKCENTA podejmie decyzję w terminie 5 dni 

4. Klient se podpisem tohoto Dodatku zavazuje platit AKCENTĚ za 

poskytnutí Úvěru úplatu ve výši stanovené podle Sazebníku 

AKCENTY.

Článek II. 

Stanovení Úvěrového rámce

1. Na základě tohoto Dodatku je AKCENTA oprávněna stanovit Klientovi 

Úvěrový rámec, v jehož rozsahu bude Klient oprávněn čerpat Úvěr 

k provedení Příkazu k úhradě v případě nedostatečného 

Použitelného zůstatku na IPÚ Klienta, za podmínek uvedených v čl. III. 

tohoto Dodatku.

2. Za účelem stanovení Úvěrového rámce poskytne Klient AKCENTĚ tyto 

dokumenty: 

i. auditované účetní závěrky Klienta (rozvaha a výsledovka) za 

poslední 3 účetní období; nemá-li Klient auditované výkazy, 

předloží výkazy neauditované;

ii. příklad potvrzení o provedení úhrady ( ) vystaveného „Avízo”

bankou, ze které bude Klient provádět úhradu peněžních 

prostředků na Vázaný platební účet AKCENTY. Bude-li provádět 

úhradu z více bank, předloží Klient vzor Avíza vystavený každou 

takovou bankou;

iii. případně jakékoliv další dokumenty vyžádané AKCENTOU.

3. O stanovení Úvěrového rámce AKCENTA informuje Klienta 

prostřednictvím Obchodníka nebo Obchodního zástupce spolu s 

informací o celkové výši stanoveného Úvěrového rámce v PLN a o 

podmínkách čerpání Úvěru.

4. AKCENTA je oprávněna odmítnout stanovení Úvěrového rámce 

zejména tehdy, pokud (i) Klient ani v dodatečné lhůtě určené 

AKCENTOU jí neposkytne požadované dokumenty nebo informace, 

(ii) AKCENTA eviduje jakoukoliv neuhrazenou pohledávku za Klientem 

nebo (iii) by tím došlo k porušení povinností AKCENTY týkajících se 

pravidel úvěrové angažovanosti, kapitálové přiměřenosti, 

obezřetného podnikání atp.

Článek III. 

Platnost, obnovení a změna Úvěrového rámce

1. Úvěrový rámec stanoví AKCENTA na dobu zpravidla dvanácti (12) 

měsíců ode dne stanovení Úvěrového rámce AKCENTOU („Platnost 

Úvěrového rámce“), tzn. Platnost Úvěrového rámce končí dnem, který 

bezprostředně předchází dni výročí stanovení Úvěrového rámce 

AKCENTOU, popř. dnem pozdějším, určeným AKCENTOU.

2. V dostatečném předstihu, nejpozději však 30 dní, před koncem 

Platnosti Úvěrového rámce je Klient povinen předložit AKCENTĚ 

účetní výkazy za uplynulé účetní období a případně též další 

dokumenty vyžádané AKCENTOU, na jejichž základě AKCENTA stanoví 

Úvěrový rámec na následujících dvanáct (12) měsíců.

3. V případě, že Klient nepředloží řádně všechny dokumenty podle 

odstavce 2, Úvěrový rámec automaticky zanikne k poslednímu dni 

Platnosti Úvěrového rámce a Klient nadále nebude oprávněn k 

čerpání Úvěru. V případě zániku Úvěrového rámce podle věty první je 

Klient oprávněn požádat o nové stanovení Úvěrového rámce podle čl. 

II. tohoto Dodatku.

4. Klient je oprávněn kdykoliv během Platnosti Úvěrového rámce 

požádat AKCENTU o změnu výše svého Úvěrového rámce („Žádost o 

změnu Úvěrového rámce“). Žádost o změnu Úvěrového rámce lze 

podat Obchodníkovi prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Za 

účelem posouzení Žádosti o změnu Úvěrového rámce je AKCENTA 

oprávněna vyžádat si od Klienta další dokumenty a informace 

obdobně jako v čl. II. odst. 2 tohoto Dodatku. AKCENTA rozhodne o 

Žádosti o změnu Úvěrového rámce do 5 Obchodních dnů ode dne 

jejího podání nebo ode dne poskytnutí dalších dokumentů a 
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roboczych od dnia jej złożenia lub od dnia przekazania wymaganych 

przez AKCENTĘ dodatkowych dokumentów i informacji według 

zdania poprzedniego.

5. AKCENTA jest uprawniona w dowolnym momencie w okresie 

ważności Linii Kredytowej zbadać kwotę Linii Kredytowej i zażądać w 

tym celu od Klienta dodatkowych dokumentów i informacji.

6. AKCENTA jest uprawniona w dowolnym momencie w okresie 

ważności Linii Kredytowej, według własnego uznania, jednostronnie 

zmienić kwotę ustalonej dla Klienta Linii Kredytowej, szczególnie z 

powodów związanych z (i) pełnieniem obowiązków dotyczących 

zasad zaangażowań banku, adekwatności kapitałowej, zasad 

ostrożnościowych, (ii) pełnieniem obowiązków według Umowy, OWH 

lub niniejszego Aneksu albo (iii) w przypadku naruszenia przez 

Klienta dowolnego obowiązku wynikającego z Umowy, OWH lub 

niniejszego Aneksu.

7. AKCENTA jest uprawniona uwarunkować zwiększenie Linii 

Kredytowej Klienta uzyskaniem zabezpieczenia Kredytu ze strony 

Klienta w postaci weksla na rzecz AKCENTY oraz odpowiedniej 

Umowy Wekslowej.

Artykuł IV.

Warunki dokonywania wypłat Kredytu

1. W przypadku zainteresowania Klienta dokonywaniem wypłat 

Kredytu Klient powinien złożyć do AKCENTY wniosek o dokonywanie 

wypłat Kredytu, w którym poda kwotę i walutę wymaganego Kredytu 

(„Wniosek o dokonywanie wypłat”), najpóźniej w momencie 

złożenia polecenia przelewu, który ma zostać realizowany z 

wykorzystaniem Kredytu.

2. Wniosek o dokonywanie wypłat można złożyć jedynie telefonicznie, 

najpóźniej 1 godzinę przed końcem godzin pracy.

3. Po ocenie Wniosku o dokonywanie wypłat, najpóźniej w terminie 30 

minut od przyjęcia Wniosku o dokonywanie wypłat, AKCENTA 

telefonicznie informuje Klienta o (i) zgodzie na dokonywanie wypłat 

Kredytu podanego we Wniosku o dokonywanie wypłat, lub (ii) o 

odrzuceniu Wniosku o dokonywanie wypłat. Do dokonywania wypłat 

Kredytu Klient nie jest uprawniony na mocy prawa.

4. AKCENTA jest uprawniona do odrzucenia Wniosku o dokonywanie 

wypłat według ustępu 1 zwłaszcza, gdy (i) odnotowuje dowolną 

nieuiszczoną należność wobec Klienta lub (ii) stanowiłoby to 

naruszenie obowiązków AKCENTY dotyczących zasad zaangażowań 

banku, adekwatności kapitałowej, zasad ostrożnościowych, 

obowiązków według Umowy, OWH lub niniejszego Aneksu lub do 

spadku środków płynnościowych AKCENTY poniżej wymaganego 

przez ustawodawstwo lub standardy regulacji poziomu albo (iii) w 

przypadku naruszenia przez Klienta dowolnego obowiązku 

wynikającego z Umowy, OWH lub niniejszego Aneksu.

5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony Umowy zaświadczają, iż 

odrzucenie Wniosku o dokonywanie wypłat nie skutkuje zmianą lub 

rozwiązaniem Linii kredytowej ustalonej dla Klienta według art. II. 

ust. 3 niniejszego Aneksu. Pozostaje to bez wpływu na prawo 

AKCENTY według art. III. ust. 6 niniejszego Aneksu.

6. Bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zgody na dokonywanie wypłat 

Kredytu według ustępu 3 Klient powinien przekazać do AKCENTY za 

pośrednictwem poczty  e lektronicznej  lub faksu Awizo 

udowadniające dokonanie przez Klienta wpłaty na Zablokowane 

konto płatnicze AKCENTY w kwocie udzielonego Kredytu.

7. W przypadku nie przekazania przez Klienta do AKCENTY Awiza do 

końca dnia roboczego, w którym Klient został poinformowany o 

zgodzie na dokonywanie wypłat Kredytu według ustępu 3, 

automatycznie w tym momencie traci ważność zatwierdzenie 

Wniosku o dokonywanie wypłat.

8. Bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu Awiza zrealizuje AKCENTA 

Polecenie przelewu na warunkach zawartych w Umowie i OWH. Do 

realizacji Polecenia przelewu w tym samym Dniu roboczym należy 

koniecznie przekazać do AKCENTY Awizo najpóźniej 30 minut przed 

końcem cutofftime danej waluty. 

9. Klient jest uprawniony do dokonywania wypłat z większej ilości 

informací vyžádaných AKCENTOU podle předchozí věty.

5. AKCENTA je oprávněna kdykoliv během Platnosti Úvěrového rámce 

přezkoumat výši Úvěrového rámce a za tím účelem si od Klienta 

vyžádat další dokumenty a informace.

6. AKCENTA je oprávněna kdykoliv během Platnosti Úvěrového rámce, 

dle svého vlastního uvážení, jednostranně změnit výši Úvěrového 

rámce stanoveného pro Klienta, a to zejména z důvodů (i) plnění 

povinností týkajících se pravidel úvěrové angažovanosti, kapitálové 

přiměřenosti, obezřetného podnikání, (ii) plnění povinností dle 

Smlouvy, VOP nebo tohoto Dodatku anebo (iii) v případě, kdy Klient 

porušil jakoukoliv svou povinnost podle Smlouvy, VOP nebo tohoto 

Dodatku.

7. AKCENTA je oprávněna podmínit zvýšení Úvěrového rámce Klienta, 

poskytnutí zajištění Úvěru ze strany Klienta ve formě Směnky ve 

prospěch AKCENTY a příslušné Směnečné smlouvy.

Článek IV.

Podmínky pro čerpání Úvěru

1. V případě zájmu Klienta čerpat Úvěr je Klient povinen podat AKCENTĚ 

žádost o čerpání Úvěru, ve které specifikuje výši a měnu 

požadovaného Úvěru ( ), a to nejpozději v „Žádost o čerpání”

okamžiku zadání Příkazu k úhradě, který má být proveden s využitím 

Úvěru.

2. Žádost o čerpání lze podat pouze telefonicky, a to nejpozději 1 hodinu 

před koncem Provozní doby.

3. Po vyhodnocení Žádosti o čerpání, nejpozději do 30 minut od přijetí 

Žádosti o čerpání, AKCENTA telefonicky informuje Klienta o (i) 

souhlasu s čerpáním Úvěru specifikovaného v Žádosti o čerpání, 

nebo (ii) o zamítnutí Žádosti o čerpání. Na čerpání Úvěru není právní 

nárok.

4. AKCENTA je oprávněna Žádost o čerpání podle odstavce 1 zamítnout 

zejména tehdy, pokud (i) eviduje jakoukoliv neuhrazenou pohledávku 

za Klientem nebo (ii) by poskytnutím Úvěru došlo k jakémukoliv 

porušení povinností AKCENTY týkajících se pravidel úvěrové 

angažovanosti, kapitálové přiměřenosti a obezřetného podnikání, 

povinností dle Smlouvy, VOP či tohoto Dodatku či k poklesu volných 

likvidních prostředků AKCENTY pod úroveň vyžadovanou právními 

předpisy anebo regulačními standardy nebo (iii) v případě, kdy Klient 

porušil jakoukoliv svou povinnost podle Smlouvy, VOP či tohoto 

Dodatku.

5. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany potvrzují, že zamítnutí 

Žádosti o čerpání nemá za následek změnu či zrušení Úvěrového 

rámce stanoveného pro Klienta podle čl. II. odst. 3 tohoto Dodatku. 

Tím není dotčeno právo AKCENTY podle čl. III. odst. 6 tohoto Dodatku.

6. Bez zbytečného odkladu po obdržení souhlasu s čerpáním Úvěru 

podle odstavce 3 je Klient povinen doložit AKCENTĚ prostřednictvím 

e-mailu nebo faxu Avízo dokládající provedení úhrady Klientem na 

Vázaný platební účet AKCENTY ve výši poskytnutého Úvěru.

7. Pokud Klient nedoručí AKCENTĚ Avízo do konce Obchodního dne, v 

němž došlo k informování Klienta o souhlasu s čerpáním Úvěru dle 

odstavce 3, schválení Žádosti o čerpání tímto okamžikem 

automaticky pozbývá platnosti.

8. Bez zbytečného odkladu po obdržení Avíza provede AKCENTA Příkaz k 

úhradě za podmínek uvedených ve Smlouvě a VOP. K provedení 

Příkazu k úhradě ještě téhož Obchodního dne je nezbytné doručit 

AKCENTĚ Avízo nejpozději 30 minut před koncem cut off time dané 

měny. 

9. Klient je oprávněn čerpat více Úvěrů současně, součet čerpaných 
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Kredytów w tym samym czasie, suma dokonywanych wypłat 

Kredytów nie może jednak przekroczyć wysokości Linii Kredytowej.

10. Jeśli wypłata Kredytu ma nastąpić w walucie innej niż PLN, do 

przeliczenia kwoty Linii kredytowej na taką walutę należy skorzystać z 

aktualnego kursu określonego przez AKCENTĘ w momencie 

dokonywania wypłaty Kredytu.

Artykuł V.

Realizacja Polecenia Przelewu

przekraczającego Linię kredytową

1. Klient nie jest uprawniony do dokonywania wypłat Kredytu powyżej 

kwoty Linii Kredytowej.

2. Jeżeli Klient wnioskuje o realizację Polecenia przelewu z 

wykorzystaniem Kredytu i kwota transakcji przekracza kwotę Linii 

kredytowej, udzieli AKCENTA Klientowi Kredyt najwyżej do kwoty Linii 

kredytowej oraz pozostałą część środków pieniężnych potrzebnych 

do realizacji Polecenia przelewu („Brakująca kwota“) wypłaca ze 

środków pieniężnych na WRP Klienta w zakresie brakującej kwoty.

3. Postępowanie według ustępu 2 jest możliwe jedynie w przypadku, iż 

Dostępne saldo WRP Klienta jest wystarczające do pokrycia 

brakującej kwoty, w odwrotnym przypadku AKCENTA odrzuci 

realizację złożonego Polecenia przelewu i odrzuci Wniosek o 

dokonywanie wypłat.

4. AKCENTA telefonicznie informuje Klienta o aktualnej wysokości 

Dostępnego salda WRP Klienta, o możliwości postępowania według 

ustępu 2, ew. o odrzuceniu Wniosku o dokonywanie wypłat i 

odrzuceniu realizacji Polecenia przelewu, przy czym postępuje 

według art. IV. ust. 3 niniejszego Aneksu.

5. AKCENTA poprosi o wyraźną zgodę Klienta na postępowanie według 

ustępu 2. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na postępowanie według 

ustępu 2, AKCENTA odrzuci Wniosek o dokonywanie wypłat.

Artykuł VI.

Obowiązki Klienta

1. Klient powinien dokonać wpłaty środków pieniężnych w kwocie 

odpowiedniej do kwoty udzielonego Kredytu na powiązane rachunki 

płatnicze  AKCENTY, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia 

potwierdzenia zgody na dokonywanie wypłat Kredytu według art. IV. 

ust. 3 niniejszego Aneksu.

2. W przypadku nieuiszczenia kwoty według ustępu 1 Klient powinien 

zapłacić na powiązany rachunek płatniczy AKCENTY razem z kwotą 

według ustępu 1 także odpowiednie odsetki za zwłokę liczone 

dzienną stawką 0,07 % od dnia upłynięcia terminu według ustępu 1, 

do momentu kompletnego zapłacenia kwoty. Pozostaje to bez 

wpływu na prawo AKCENTY do odszkodowania oraz kary umownej 

według art. III. ust. 4 OWH. 

3. W przypadku nieuiszczenia kwoty według ustępu 1 AKCENTA 

zastrzega sobie także prawo do natychmiastowego anulowania Linii 

Kredytowej ew. do podjęcia innych środków.

4. Klient powinien przekazać AKCENCIE

i. wzór Awiza, o którym mowa w art. II. ust. 2 punkt (ii) 

każdorazowo przy zmianie banku, z którego będzie realizował 

spłacanie Kredytu;

ii. sprawozdania finansowe (bilanse oraz rachunki zysków i strat) 

za każdy rok obrotowy, w terminie 6 miesięcy po zakończeniu 

roku obrotowego Klienta, ew. w terminie 30 dni przed końcem 

ważności Linii kredytowej, lub w dowolnym momencie na 

żądanie AKCENTY według art. III. ust. 4, 5 i 7 niniejszego Aneksu.

5. Klient także powinien bezzwłocznie pismemnie informować 

AKCENTĘ o wszystkich ważnych zmianach sytuacji finansowej i 

działalności Klienta. Pozostaje to bez wpływu na obowiązek Klienta 

informownia AKCENTY o dowolnych innych zmianach według 

Umowy i OWH. Naruszenie tego obowiązku ze strony Klienta 

traktowane jest jako zasadnicze złamanie Umowy Ramowej, w czego 

następstwie będzie AKCENTA uprawniona do odstąpienia od Umowy 

ze skutkiem natychmiastowym.

Úvěrů však nemůže překročit výši Úvěrového rámce.

10. Má-li být čerpán Úvěr v jiné měně než PLN, je k přepočtu výše 

Úvěrového rámce na tuto měnu použit aktuální kurz stanovený 

AKCENTOU k okamžiku poskytnutí Úvěru.

Článek V.

Provedení Příkazu k úhradě 

překračujícího Úvěrový rámec

1. Klient není oprávněn k čerpání Úvěru nad výši Úvěrového rámce.

2. V případě, že Klient požaduje provedení Příkazu k úhradě s využitím 

Úvěru a objem transakce převyšuje Úvěrový rámec, poskytne 

AKCENTA Klientovi Úvěr maximálně do výše Úvěrového rámce a 

zbývající část peněžních prostředků potřebných k provedení Příkazu k 

úhradě ( ) čerpá z peněžních prostředků na IPÚ „Chybějící částka“

Klienta v rozsahu Chybějící částky.

3. Postup podle odstavce 2 lze použít pouze v případě, že Použitelný 

zůstatek na IPÚ Klienta postačuje k pokrytí Chybějící částky, jinak 

AKCENTA podaný Příkaz k úhradě odmítne provést a Žádost o čerpání 

zamítne.

4. AKCENTA informuje Klienta o aktuální výši Použitelného zůstatku na 

IPÚ Klienta, o možnosti postupu podle odstavce 2, případně o 

zamítnutí Žádosti o čerpání a odmítnutí provést Příkaz k úhradě, 

telefonicky postupem podle čl. IV. odst. 3 tohoto Dodatku.

5. K postupu dle odstavce 2 si AKCENTA vyžádá výslovný souhlas Klienta. 

Pokud Klient s postupem dle odstavce 2 nesouhlasí, AKCENTA Žádost 

o čerpání zamítne.

Článek VI.

Povinnosti Klienta

1. Klient je povinen uhradit na Vázaný platební účet AKCENTY peněžní 

prostředky ve výši odpovídající poskytnutému Úvěru, a to nejpozději 

do 5 Obchodních dní ode dne potvrzení souhlasu s čerpáním Úvěru 

podle čl. IV. odst. 3 tohoto Dodatku.

2. V případě neuhrazení částky podle odstavce 1 je Klient povinen 

uhradit na Vázaný platební účet AKCENTY spolu s částkou podle 

odstavce 1 také příslušné úroky z prodlení počítané podle denní 

sazby ve výši 0,07 % ode dne uplynutí lhůty podle odstavce 1, a to až 

do doby jejího úplného uhrazení. Tím není dotčeno právo AKCENTY 

na náhradu škody a smluvní pokutu podle čl. III. odst. 4 VOP. 

3. V případě neuhrazení částky podle odstavce 1 si AKCENTA dále 

vyhrazuje právo na okamžité zrušení Úvěrového rámce a případné 

přijetí dalších opatření.

4. Klient je povinen předložit AKCENTĚ

 i. vzor Avíza podle čl. II. odst. 2 bod (ii)  při každé změně banky, ze 

které bude provádět splacení Úvěru;

 ii. účetní závěrky (rozvahy a výsledovky) za každé účetní období, a 

to do 6 měsíců od skončení účetního období Klienta, případně 

do 30 dní před koncem Platnosti Úvěrového rámce, nebo 

kdykoliv na žádost AKCENTY v souladu s čl. III. odst. 4, 5 a 7 

tohoto Dodatku.

5. Klient je dále povinen neprodleně písemně informovat AKCENTU o 

všech významných změnách ve finanční situaci a činnosti Klienta. Tím 

není dotčena povinnost informovat AKCENTU o jakýchkoli dalších 

změnách dle Smlouvy a VOP. Nesplnění této povinnosti ze strany 

klienta se považuje za podstatné porušení podmínek Rámcové 

smlouvy, v důsledku čehož bude AKCENTA oprávněna od Smlouvy s 

okamžitou účinností odstoupit.
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Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu 

oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy. Veškerá ustanovení 

Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti a 

účinnosti.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý bude 

považován za prvopis. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení Dodatku.

Artykuł VII.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Aneks wchodzi w życie i nabiera mocy prawnej z dniem 

podpisania przez Strony Umowy.

2. Niniejszy Aneks stanowi niepodzielną część Umowy. Wszelkie 

postanowienia Umowy, których niniejszej Aneks nie dotyczy 

pozostają nadal ważne i skuteczne.

3. Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których każdy będzie uważany za oryginał. Każda 

strona Umowy otrzyma po jednym egzemplarzu Aneksu.

W imieniu AKCENTA CZ, a.s. 
Za AKCENTA CZ a.s.

Podpis
Podpis

Imię i nazwisko
Jméno a příjmení

W imieniu Klienta
Za klienta

Miejscowość:
V:

Dnia:
Dne:

Podpis
Podpis

Imię i nazwisko
Jméno a příjmení

Funkcja
Funkce

Miejscowość:
V:

Dnia:
Dne:

Podpis
Podpis

Imię i nazwisko
Jméno a příjmení

Funkcja
Funkce

Miejscowość:
V:

Dnia:
Dne:

Podpis
Podpis

Imię i nazwisko
Jméno a příjmení

Funkcja
Funkce

Miejscowość:
V:

Dnia:
Dne:
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