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Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 

 

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 

 

1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 

 

Věřitel 

 

Adresa 

 

Telefonní číslo (*) 

 

 

E-mailová adresa (*) 

Číslo faxu (*) 

Adresa internetových stránek (*) 

CreditPortal,a.s 

 

Argentinská 286/38, Praha 7, PSČ 170 00 

 

222209011 

 

 

info@creditportal.cz 

 

www.creditportal.cz 

Připadá-li v úvahu: 

Zprostředkovatel úvěru  

 

Adresa 

 

 

 

Telefonní číslo (*) 

E-mailová adresa (*) 

Číslo faxu (*) 

Adresa internetových stránek (*) 

 

 

(*) Tyto informace jsou pro věřitele nepovinné 

 

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru 

 

Druh spotřebitelského úvěru Jednorázový, bezúčelový, bezúročený 

Celková výše spotřebitelského úvěru 

To znamená strop úvěrového rámce 

nebo celkovou částku poskytnutou 

v rámci smlouvy, ve které se sjednává 

spotřebitelský úvěr. 

Bude automaticky populovano z CRM pro každou 

půjčku. 

Podmínky čerpání 

To znamená, jakým způsobem a kdy 

obdržíte peníze. 

Jednorázově bezhotovostní formou  na Klientem 

sdělený Bankovní účet Klienta, a to v den 

odsouhlasení zápůjčky či úvěru.  

Doba trvání spotřebitelského úvěru Doba trvání činí 5 až 30 dní, a to vždy dle typu a 

výše Úvěru. Bude automaticky populovano z CRM 

pro každou půjčku. 

Splátky a případně způsob rozdělení 

splátek 

Klient je povinen vrátit Úvěrujícímu Úvěr vždy 

jednorázově včetně příslušného Poplatku za 

poskytnutí Úvěru nejpozději do 5 až 30 

kalendářních dnů od jejího obdržení, a to 

bezhotovostní formou na Bankovní účet 

Úvěrujícího uvedený ve smlouvě o spotřebitelském 

úvěru a Všeobecných obchodních 
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podmínkách v závislosti na době splatnosti Úvěru a 

pokud den splatnosti Úvěru připadne na den, který 

není bankovním dnem v České republice, je Úvěr 

splatný nejbližší následující bankovní - pracovní 

den v České republice. 

 

Celková částka, kterou je třeba zaplatit  

To znamená výše vypůjčené jistiny plus 

úroky a případné náklady související 

s Vaším úvěrem. 

Úvěr sestává z vypůjčené jistiny a Poplatku za 

poskytnutí Úvěru, když konečná výše Úvěru je vždy 

výslovně uvedena ve Smlouvě a Oznámení o 

schválení Úvěru Bude automaticky populovano 

z CRM pro každou půjčku. 

Poskytuje-li se spotřebitelský úvěr ve 

formě odložené platby za zboží nebo 

službu nebo je vázán na dodání určitého 

zboží nebo poskytnutí určité služby,  

 

název zboží/služby 

cena v hotovosti 

Není aplikovatelné. 

Je-li požadováno zajištění 

popis zajištění, které máte v souvislosti 

se smlouvou, ve které se sjednává 

spotřebitelský úvěr, poskytnout. 

Bez zajištění. 

 

Nevedou-li splátky k okamžitému 

umořování jistiny, informaci o této 

skutečnosti. 

Celková částka je splatná jednorázově. Je-li Klient 

povinen splácet Úvěrujícímu na základě Smlouvy 

několik dlužných částek zároveň a nesdělí-li Klient 

při provedení platby jakékoliv finanční částky 

výslovně jinak, platí že veškeré peněžní částky 

zaplacené Klientem Úvěrujícímu budou Úvěrujícím 

započítány nejprve 1. na úhradu nákladů na soudní 

či mimosoudní vymáhání dlužné částky, 2. dále na 

úhradu sjednaných a vyměřených sankčních 

poplatků. 3. na úhradu včas nesplaceného Úvěru a 

Poplatku za poskytnutí Úvěru, 3. dále na úhradu 

výdajů spojených s vyřízením výzvy k plnění 

závazků. 4. a dále na úhradu ostatních plateb 

plynoucích ze Smlouvy a VOP. 

 

3. Náklady spotřebitelského úvěru 

 

Úroková sazba nebo případně různé 

úrokové sazby, které se na smlouvu, ve 

které se sjednává spotřebitelský úvěr, 

vztahují 

Bez úrokové sazby. Pouze poplatky dle platného 

Ceníku Úvěrujícího. 

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 

Jedná se o celkové náklady úvěru 

vyjádřené jako roční procento celkové 

výše úvěru. 

Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat 

různé nabídky. 

Bude automaticky populovano z CRM pro každou 

půjčku. 

Pokud je pro získání spotřebitelského  
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úvěru nebo pro jeho získání za 

nabízených podmínek nezbytné uzavřít 

— pojištění úvěru nebo  

— smlouvu o jiné doplňkové službě.  

Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli 

známy, nejsou zahrnuty v RPSN. 

 

 

Ne 

Ne 

Související nákladyZa poskytnutí zápůjčky či úvěru 

Klient platí Poplatek, jenž slouží k úhradě nákladů 

Úvěrujícího se zpracováním Žádosti o poskytnutí 

Úvěru, případně bankovní poplatek. V případě 

Žádosti o poskytnutí Úvěru prostřednictvím SMS je 

Klientem hrazena cena SMS dle tarifu telefonního 

operátora Klienta. 

Zda se vyžaduje vedení jednoho nebo 

více účtů zaznamenávajících platební 

transakce a čerpání 

Nevyžaduje se 

Výše nákladů na používání zvláštního 

platebního prostředku (např. kreditní 

karty) bude-li užit 

Není aplikovatelné 

Veškeré případné další náklady 

vyplývající ze smlouvy, ve které se 

sjednává spotřebitelský úvěr  

Klient platí poplatky bance za provedení platby na 

účet Úvěrujícího. 

Podmínky, za nichž lze výše uvedené 

náklady související se smlouvou, ve 

které se sjednává spotřebitelský úvěr, 

změnit 

Podmínky nelze měnit. 

Případná povinnost zaplatit notářské 

poplatky 

Není 

Náklady v případě 

opožděných plateb 

Opomenutí platby by 

pro Vás mohlo mít 

závažné důsledky (např. 

nucený prodej majetku) 

a způsobit potíže při 

získávání úvěru 

v budoucnosti. 

XII.3.  Nezaplatí-li Klient Úvěrujícímu řádně a včas poskytnutý 

Úvěr nebo Poplatek za poskytnutí Úvěru, je Úvěrující oprávněn po 

Klientovi nárokovat finanční poplatky za náklady spojené 

upomínacími akcemi , a to podle tabulky sankčních poplatků níže. 

Částka v tabulce již obsahuje poplatky za akce proběhlé 

v předchozích dnech, zákonný úrok z prodlení a smluvní pokuty. 

 Částka neobsahuje náklady na soudní řízení nebo náhradu nákladů 

exekuce, které budou Klientovi naúčtovány odděleně. Klient 

prohlašuje, že byl s ceníkem řádně předem seznámen a výslovně 

s ním souhlasí (také jako „Ceník Úvěrujícího“). 

 

Částka na úrokách z 
prodlení Prodlení 

Jistina od Jistina do 5 dnů 10 dnů 15 dnů 20 dnů 25 dnů 30 dnů 60 dnů 

500 Kč 1 000 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 100 Kč 100 Kč 

1 000 Kč 2 000 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč 200 Kč 200 Kč 

2 000 Kč 3 000 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 400 Kč 400 Kč 

3 000 Kč 4 000 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 600 Kč 600 Kč 

4 000 Kč 5 000 Kč 400 Kč 400 Kč 400 Kč 400 Kč 400 Kč 800 Kč 800 Kč 

5 000 Kč 6 000 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 

6 000 Kč 7 000 Kč 600 Kč 600 Kč 600 Kč 600 Kč 600 Kč 1 200 Kč 1 200 Kč 
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7 000 Kč 8 000 Kč 700 Kč 700 Kč 700 Kč 700 Kč 700 Kč 1 400 Kč 1 400 Kč 

8 000 Kč 9 000 Kč 800 Kč 800 Kč 800 Kč 800 Kč 800 Kč 1 600 Kč 1 600 Kč 

9 000 Kč 10 000 Kč 900 Kč 900 Kč 900 Kč 900 Kč 900 Kč 1 800 Kč 1 800 Kč 

10 000 Kč 15 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 

15 000 Kč 20 000 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 

20 000 Kč 30 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 

 

 

 

 

4. Další důležité právní aspekty 

 

Právo na odstoupení od smlouvy, ve 

které se sjednává spotřebitelský úvěr  

 

Máte právo odstoupit od této smlouvy, 

a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů. 

Ano, dle zákona do 14 kalendářních dnů od 

uzavření smlouvy. 

Předčasné splacení 

 

Máte právo splatit spotřebitelský úvěr 

předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo 

zčásti. 

 

Má –li věřitel, v případě předčasného 

splacení, nárok na náhradu nákladů. 

Ano, Klient má právo zcela či zčásti na předčasné 

splácení úvěru kdykoliv v průběhu trvání smlouvy o 

spotřebitelském úvěru, když pro tento případ je 

Klient povinen vždy uhradit Úvěrujícímu náhradu 

nákladů Úvěrujícího, sestávající z Poplatku za 

poskytnutí Úvěru, jehož výše je odvislá od výše 

požadovaného Úvěru. 

 

 

 

 

 

Vyhledávání v databázi 

 

Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně 

vyrozumět o výsledku vyhledávání 

v databázi, pokud je na tomto 

vyhledávání založeno zamítnutí žádosti 

o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To 

neplatí, pokud je poskytnutí takové 

informace v rozporu s právními 

předpisy na ochranu osobních údajů 

nebo s veřejným pořádkem nebo 

veřejnou bezpečností. 

Úvěrující je povinen Klienta bezplatně a obratem 

vyrozumět o výsledku vyhledávání údajů o 

Klientovi v příslušných databázích a registrech, 

pokud je na základě takového vyhledávání 

zamítnuta Žádost o poskytnutí Úvěru. 

Právo na návrh smlouvy, ve které se 

sjednává spotřebitelský úvěr  

Máte právo obdržet na požádání 

bezplatně kopii návrhu této smlouvy. To 

neplatí, pokud věřitel v okamžiku 

žádosti není ochoten přistoupit 

k uzavření smlouvy s Vámi. 

Klient má nárok na bezplatné vystavení kopie 

návrhu Smlouvy o spotřebitelském úvěru, kdykoliv 

v průběhu trvání smlouvy. 

V případě poskytnutí informací před  
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uzavřením smlouvy, ve které se 

sjednává spotřebitelský úvěr, nebo před 

návrhem na uzavření této smlouvy 

doba, po kterou je věřitel vázán těmito 

informacemi  

Tyto informace platí od okamžiku odeslání Žádosti 

o poskytnutí Úvěru do konečného vypořádání a 

ukončení Smlouvy o spotřebitelském Úvěru. 

 

5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb 

na trh na dálku 

 

a) o věřiteli 

Zástupce věřitele ve Vašem domovském 

členském státě  

Adresa  

 

 

 

Telefonní číslo (*) 

E-mailová adresa (*) 

Číslo faxu (*) 

Adresa internetových stránek (*) 

 

 

CredirPortal,a.s 

 

Argentinská 286/38, Praha 7, PSČ 170 00 

 

222209011 

info@creditportal.cz 

 

www.creditportal.cz 

 

 

Pokud má věřitel povinnost zápisu do 

rejstříku, základní identifikační údaje o 

něm 

IČO: 03240207 

Spisová značka: B 19890 vedená u Městského 

soudu v Praze 

Orgán dozoru orgán vykonávající dozor nad dodržováním 

povinností Úvěrujícího znamená Českou obchodní 

inspekci ve smyslu zákona č. 64/1986 Sb., o České 

obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, na 

adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, dále Úřad 

městské části Praha 7, Živnostenský odbor, na 

adrese Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 

Praha 7-Holešovice, Úřad pro ochranu 1000/7, 

Praha-Holešoviceosobních údajů, na adrese Pplk. 

Sochora 27, 170 00 Praha 7 a Česká národní banka, 

na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Klient je 

oprávněn kdykoli se obrátit také na Finančního 

arbitra České republiky. Řízení před finančním 

arbitrem se zahajuje na návrh. Návrh lze podat na 

formuláři vydaném finančním arbitrem. 

 

b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr 

Výkon práva na odstoupení od této 

smlouvy  

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů 

od uzavření smlouvy, když může použít vzorový 

formulář Úvěrujícího, umístěného na internetové 

webové stránce Úvěrujícího www.creditportal.cz. 

Svou žádost musí zaslat písemně na adresu 

CreditPorat, a.s., Argentinská ěáž-38, Praha 7, PSČ 

170 00. V případě neuplatnění práva na odstoupení 

je Klient oprávněn odstoupit od Smlouvy o 
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spotřebitelském úvěru pouze z důvodů prodlení na 

straně Úvěrujícího s poskytnutím Úvěru delším než 

15 dnů. 

Právo státu, podle nějž postupuje věřitel 

před uzavřením smlouvy, ve které se 

sjednává spotřebitelský úvěr. 

Právní řád České republiky 

Doložka o právu rozhodném pro 

smlouvu, ve které se sjednává 

spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušném 

soudu 

Pro řešení sporů je příslušný rozhodce sjednaný 

v samostatné rozhodčí smlouvě. 

 

 

Rozhodčí smlouva – vygeneruje se automaticky. 

Užívání jazyků  Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty 

v českém jazyce. Po dobu trvání spotřebitelského 

úvěru máme v úmyslu s Vámi komunikovat 

v českém jazyce, pokud souhlasíte. 

c) o prostředcích nápravy 

Existence mechanismu mimosoudního urovnávání 

sporů a prostředků nápravy a přístup k němu 
Úvěrující se nejprve snaží prodlení Klienta řešit 

smírnou cestou, a to formou zasílání upomínek. 

Mimosoudní vyřešení spotřebitelských sporů je také 

možné prostřednictvím finančního arbitra na návrh 

(kontaktní údaje: Finanční arbitr České republiky, 

Legerova 69, 110 00 Praha 1). 

(*) Tyto informace jsou pro věřitele nepovinné.  

  


