
Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 

1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 
Věřitel CreditKasa s.r.o. 
Adresa Hradecká 2526/3, Praha 3, Vinohrady, PSČ 13000 
Telefonní číslo (*) 234 261 737 
E-mailová adresa (*) info@credikasa.com 
Číslo faxu (*) 
Adresa internetových 
stránek (*) www.creditkasa.com 

 
2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru 

 

Druh spotřebitelského 
úvěru úvěr 

Celková výše 
spotřebitelského úvěru 
To znamená strop 
úvěrového rámce nebo 
celkovou částku 
poskytnutou v rámci 
smlouvy, ve které se 
sjednává spotřebitelský 
úvěr 

 Kč 

Podmínky čerpání To 
znamená, jakým 
způsobem a kdy obdržíte 
peníze 

Peněžní prostředky budou převedeny na Váš účet, který nám pro tento účel sdělíte při 
registraci u společnosti, do tří (3) pracovních dní po uzavření smlouvy o úvěru 

Doba trvání 
spotřebitelského úvěru 

Х dnů ode dne čerpání úvěru (tj. ode dne odeslání peněžních prostředků z Účtu Společnosti na 
Účet Klienta) 

Splátky a případně 
způsob rozdělení splátek 

Budete muset uhradit toto: 
Poskytnutý úvěr ve výši Х Kč, a to jednorázově k poslednímu dni doby trvání úvěru 

Úroky a/nebo poplatky budou splatné tímto způsobem: 
Sjednané úroky uhradíte jednorázově, společně s jistinou úvěru k poslednímu dni doby trvání 
úvěru 

Celková částka, kterou je 
třeba zaplatit To 
znamená výše vypůjčené 
jistiny plus úroky a 
případné náklady 
související s  
Vaším úvěrem 

Х Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Náklady spotřebitelského úvěru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výpůjční úroková sazba 
nebo případně různé 
výpůjční úrokové sazby, 
které se na smlouvu, ve 
které se sjednává 
spotřebitelský úvěr, 
vztahují 

pevná roční úroková sazba Х % p.a. 

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. 

Х % 

V celkových nákladech spotřebitelského úvěru jsou zahrnuty úroky z poskytnutého úvěru. V 
celkových nákladech spotřebitelského úvěru nejsou zahrnuty úroky z prodlení, smluvní 
pokuty a náklady, které bude muset uhradit v důsledku neplnění některé z povinností 
stanovených ve smlouvě o úvěru. 

Výpočet roční procentní sazby nákladů úvěru je založen na předpokladu, že spotřebitelský 
úvěr bude trvat po dohodnutou dobu a že splníte řádně a včas své povinnosti. 

Je pro získání 
spotřebitelského 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 náklady Se sjednáním a poskytnutím úvěru nejsou spojeny jiné náklady, které byste hradil 
společnosti. 

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. 

Za opožděné platby Vám bude účtováno: a) zákonný úrok z prodlení ve výši reposazby 
vyhlášené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů, b) smluvní pokuta ve výši 
0,1% denně za každý den prodlení, nejvýše však Х Kč, c) účelně vynaložené náklady vzniklé 
spoelčnosti v souvislsoti s vaším prodlením 



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 

Předčasné splacení 
Máte právo splatit 
spotřebitelský úvěr 
předčasně, a to kdykoliv, 
zcela nebo zčásti. 

Jste oprávněn úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání úvěru. V takovém případě 
máte právo na snížení celkových nákladů úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které byste byl 
povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení úvěru 

Věřitel má v případě 
předčasného splacení 
nárok na náhradu 
nákladů. 

Pro případ předčasného splacení úvěru má CreditKasa s.r.o. právo na náhradu nutných a 
objektivně odůvodněných nákladů, které jí vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením 
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. 

Při uzavření smlouvy udělujete CreditKasa s.r.o. souhlas se zpracováním vašich osobních 
údajů, a to také za účelem posouzení vaší úvěruschopnosti. Společnost Credit Kasa s.r.o. k 
posouzení úvěruschopnosti využívá databáze o údajích o dluzích, které vypovídají o 
úvěruschopnosti spotřebitele.  

Právo na návrh smlouvy, 
ve které se sjednává 
spotřebitelský úvěr 
Máte právo obdržet na 
požádání bezplatně kopii 
návrhu smlouvy, ve které 
se sjednává  
spotřebitelský úvěr. To 
neplatí, pokud věřitel v 
okamžiku žádosti není 
ochoten přistoupit k 
uzavření smlouvy s Vámi. 

Návrh smlouvy o úvěru je Vám poskytnut společností Credit Kasa s.r.o. vždy při předložení 
nabídky společnosti Credit Kasa s.r.o. na poskytnutí úvěru, a to zasláním na vaši emailovou 
adresu, kteoru jste spollečnosti Credit Kasa s.r.o. sdělil pro účely vzájemné komunikace. Návrh 
smlouvy o úvěru je současně přístupný ve vašem uživatelském účtu v elektronickém systému 
spoelčnosti Credit Kasa s.r.o. na internetových stránkách www.creditkasa.com 

Doba, po kterou je  
věřitel vázán informacemi 
posyktnutými před 
uzavřením smlouvy, ve 
které se sjednává 
spotřebitelský úvěr nebo 
návrhem na uzavření této 
smlouvy. 

Tyto informace platí od Х do odvolání nabídky na psoyktnutí úvěru společností Credit Kasa, s.r.o. 



 
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 

CreditKasa s.r.o. 

Adresa Hradecká 2526/3, Praha 3, Vinohrady, PSČ 13000 
Telefonní číslo (*) 
E-mailová adresa (*) info@creditkasa.com 
Číslo faxu (*) 
Adresa internetových 
stránek (*) 

www.creditkasa 

Zápis v rejstříku Společnost zapsaná pod IČ: 04823541 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze sp.zn. C  254110 

Orgán dohledu Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 
b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr 

Výkon práva na 
odstoupení od této 
smlouvy 

Máte právo odstoupit od této smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od jejího uzavření, a to 
písemně, formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu společnosti CreditKasa s.r.o.,  
Hradecká 2526/3, Praha 3, Vinohrady, PSČ 13000. Při odstoupení od smlouvy jste povinen 
uhradit společnosti poskytnutý úvěr spolu s poměrnou částí sjednaných úroků za období od 
poskytnutí úvěru do dne odstoupení  od smlouvy a dále nutné a objektivně odůvodněné 
náklady, které společnosti vznikly v přímé souvislosti s vaším odstoupením  od smlouvy. V 
případě, že svého práva na odstoupení ve stanovené lhůtě nevyužijete, Vaše právo odstoupit 
od smlouvy o úvěru zaniká. 

Právo státu, podle nějž 
postupuje věřitel před 
uzavřením smlouvy, ve 
které se sjednává 
spotřebitelský úvěr. 

Smlouva o úvěru se řídí právním řádem České republiky. 

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 

Jste oprávněn obrátit se na Finančního arbitra České republiky. Řízení před finančním 
arbitrem se zahajuje na návrh. Návrh lze podat na formuláři vydaném finančním arbitrem. 

 


