SMLOUVA O ÚVĚRU č. …
I. Smluvní strany
CreditKasa s.r.o., IČ 04823541, se sídlem Hradecká 2526/3, Praha 3, Vinohrady, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze sp.zn. C 254110
Kontaktní telefon: 234 261 737, , email: info@creditkasa.com, web: www.credikasa.com
(dále jen „Společnost“ nebo „Úvěrující“)
a
Jméno:

Příjmení:

Ulice:

Č.p.:

Tel.č.:

Email:

RČ:
Obec:

Datum nar.:
PSČ:

Bankovní spojení: (dále jen „Účet Klienta“)
(dále jen „Klient“ nebo „Úvěrovaný“)
II. Předmět smlouvy
2.1. Společnost jako úvěrující se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Klientovi jako úvěrovanému peněžní prostředky dle
podmínek stanovených v čl. III. (dále jen „Úvěr“).
2.2. Klient jako úvěrovaný podpisem této Smlouvy žádá Společnost o poskytnutí Úvěru a zavazuje se Společnosti vrátit
poskytnutý Úvěr a dále zaplatit úroky z Úvěru, poplatky a odměny, jakož i další nároky Společnosti dle této Smlouvy.
III. Podmínky úvěru
3.1. Smluvní strany se dohodly, že Společnost poskytne Klientovi Úvěr s těmito podmínkami:

Výše úvěru:
Doba trvání úvěru:

… Kč
… dní od čerpání Úvěru

Zápůjční úroková sazba:
Úrok do splatnosti celkem:

… % p.a.
… Kč

RPSN:
Celková částka k úhradě:

…%
… Kč

IV. Čerpání úvěru
4.1. Klient podpisem této Smlouvy žádá Společnost o čerpání celého Úvěru bez zbytečného odkladu po uzavření této
Smlouvy, nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne uzavření této Smlouvy.
4.2. Společnost se zavazuje poskytnout Klientovi peněžní prostředky v celkové výši Úvěru, a to nejpozději do tří (3) pracovních
dní ode dne uzavření této Smlouvy.
4.3. Úvěr bude v den čerpání Úvěru převeden Klientovi na Účet Klienta.
4.4. Společnost splní svůj závazek poskytnout Úvěr Klientovi poukázáním požadovaných peněžních prostředků formou
bezhotovostního převodu uvedené částky z účtu Společnosti na Účet Klienta, a to ke dni odepsání uvedené částky z účtu
Společnosti. Peněžní prostředky z Úvěru dle této Smlouvy jsou poskytnuty Klientovi ode dne odepsání peněžních prostředků z
Účtu Společnosti na Účet Klienta.
V. Splácení úvěru
5.1. Klient se zavazuje vrátit Společnosti poskytnuté peněžní prostředky včetně úroků nejpozději v poslední den doby trvání
Úvěru dle čl. III. této Smlouvy (datum konečné splatnosti).
5.2. Smluvní strany se dohodly, že Úvěr bude Klientem uhrazen jednorázově k datu konečné splatnosti.
5.3. Úroky vzniklé na základě této Smlouvy se Klient zavazuje uhradit společně s jistinou Úvěru k datu konečné splatnosti
Úvěru.
5.4. Veškeré jiné závazky Klienta vůči Společnosti vzniklé na základě této Smlouvy se Klient zavazuje uhradit společně
s jistinou Úvěru ke dni konečné splatnosti Úvěru, není-li pro konkrétní závazek stanoven jiný termín splatnosti.
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5.5. Smluvní strany se dohodly, že na Úvěr se vztahuje možnost automatického prodloužení doby splatnosti úvěru dle § 27
Obchodních podmínek a možnost automatického prodloužení doby splatnosti úvěru v prodlení dle § 28 Obchodních
podmínek.
5.6. Klient je povinen peněžní prostředky určené k úhradě poskytnutého Úvěru a jiných jeho finančních závazků vzniklých na
základě Smlouvy hradit na Účet Společnosti.
5.7. Peněžní prostředky z Úvěru jsou Klientem splaceny dnem jejich připsání na Účet Společnosti.
5.8. Klient má kdykoli v průběhu trvání Smlouvy o Úvěru právo obdržet od Společnosti bezplatně výpis z účtu poskytnutého
Úvěru.
VI. Úročení
6.1. Smluvní strany se dohodly, že Úvěr poskytnutý Klientovi bude úročen ve prospěch Společnosti pevnou úrokovou sazbou
ve výši 730 % p.a., a to za období počínaje dnem poskytnutí peněžních prostředků (včetně) a konče dnem jejich skutečného
splacení Společnosti (včetně).
6.2. Smluvní strany se dohodly, že První úvěr poskytnutý Klientovi bude úročen ve prospěch Společnosti pevnou úrokovou
sazbou ve výši 0,0365 % p.a., a to za období počínající dnem poskytnutí peněžních prostředků (včetně) a končící Dnem
splatnosti (včetně). V případě, že bude Klient s úhradou v prodlení, bude První úvěr poskyt nutý Klientovi úročen ve prospěch
Společnosti pevnou úrokovou sazbou dle bodu 6.1. této Smlouvy.
6.3. Smluvní strany se dohodly, že První úvěr poskytnutý Klientovi bude v případě využití možnosti automatického
prodloužení doby splatnosti úvěru dle § 27 a § 28 Obchodních podmínek úročen ve prospěch Společnosti pevnou úrokovou
sazbou dle bodu 6.1. této Smlouvy, a to za období počínající prvním dnem prodloužení doby splatnosti (včetně) a končící
dnem jeho skutečného splacení Společnosti (včetně).
VII. Roční procentní sazba nákladů
7.1. Roční procentní sazba nákladů (dále jen „RPSN“) Úvěru dle této Smlouvy činí … %.
7.2. Pro účely výpočtu RPSN se použijí celkové náklady Úvěru s výjimkou nákladů splatných Klientem v důsledku neplnění
některé z povinností stanovených ve Smlouvě. RPSN se počítá na roční bázi dle vzorce stanoveného zákonem č. 257/2016 Sb.,
o spotřebitelském úvěru.
7.3. Výpočet roční procentní sazby nákladů úvěru je založen na předpokladu, že Úvěr bude trvat po dohodnutou dobu a že
Společnost a Klient splní řádně a včas své povinnosti.
7.4. Za předpokladu, že Úvěr bude trvat po dohodnutou dobu a že Společnost a Klient splní řádně a včas své povinnosti bude
k datu konečné splatnosti Úvěru Klient povinen zaplatit na základě této Smlouvy částku v celkové výši … Kč.
VIII. Prodlení
8.1. V případě prodlení Klienta s úhradou Úvěru je Klient povinen uhradit Společnosti náhradu účelně vynaložených nákladů,
které Společnosti vznikly v souvislosti s prodlením Klienta. Položky nákladů, jejichž náhradu Společnost uplatňuje, a jejich výše
je stanovena v Sazebníku Společnosti.
8.2. V případě prodlení Klienta s úhradou jistiny Úvěru nebo jakékoli jeho dílčí části je Klient povinen uhradit Společnosti
úroky z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené právním předpisem upravujícím úroky z prodlení. Ke dni uzavření této
Smlouvy se uplatňuje sazba zákonného úroku z prodlení ve výši 8,05 % p.a., přičemž tato sazba se mění v případě změny
reposazby vyhlášené Českou národní bankou nebo v případě změny právních předpisů.
8.3. Úroky z prodlení je Klient povinen hradit od vzniku prodlení se zaplacením peněžitého závazku do jeho skutečného
splnění. Úrok z prodlení je splatný vždy dne následujícího po dni, ve kterém došlo k prodlení s úhradou jistiny. Vznikem
nároku Společnosti na zaplacení zákonných úroků z prodlení není dotčena povinnost Klient hradit z dlužné části poskytnutého
Úvěru sjednaný úrok dle čl. VI. této Smlouvy.
8.4. V případě prodlení Klienta s úhradou jistiny Úvěru nebo jakékoli jeho dílčí části je Klient povinen uhradit Společnosti také
smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž je Klient v prodlení. Smluvní pokutu je Klient povinen hradit od
vzniku prodlení se zaplacením peněžitého závazku do jeho skutečného splnění. Smluvní pokuta je splatná vždy dne
následujícího po dni, ve kterém došlo k prodlení s úhradou jistiny. Souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut z této
Smlouvy nesmí přesáhnout … Kč.
IX. Ukončení smlouvy
9.1. Smluvní vztah z této Smlouvy může být ukončen:
a) Splněním ze strany Klienta,
b) Odstoupením od Smlouvy ze strany Klienta,
c) Odstoupením od Smlouvy ze strany Společnosti.
9.2. Klient má právo odstoupit od Smlouvy o úvěru bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne
uzavření Smlouvy úvěru, resp. od obdržení podmínek Smlouvy o úvěru a informací o úvěru před uzavřením Smlouvy o úvěru.
Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Společnosti v listinné podobě prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty.
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9.3. Odstoupení musí být učiněno písemně, formou doporučeného dopisu zaslaného na kontaktní adresu Společnosti.
9.4. Oznámení o využití práva na odstoupení musí obsahovat následující údaje o Klientovi:
a) Jméno, příjmení a rodné číslo Klienta,
b) Číslo Smlouvy o úvěru,
c) Oznámení o odstoupení od Smlouvy o úvěru,
d) Den a místo vyhotovení oznámení o odstoupení,
e) Vlastnoruční podpis Klienta.
9.5. V případě odstoupení od Smlouvy Klientem dle odst. 9.2. je Klient povinen Společnosti bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit:
a) jistinu poskytnutého Úvěru,
b) úrok ve výši, na kterou by Společnosti vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy o úvěru nedošlo, a to za
období ode dne, kdy byl Úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena; přičemž splátka úroku splatná za den činí … Kč
c) případné nevratné poplatky zaplacené Společností orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným
výkonem veřejné správy.
9.6. Společnost je oprávněna od Smlouvy o úvěru odstoupit nebo prohlásit na základě oznámení odeslaného Klientovi
všechny pohledávky Společnosti z poskytnutého Úvěru nebo jejich část za splatné ke dni uvedenému v písemném oznámení
zaslaném Klientovi, kdykoli poté, co nastane některá z následujících skutečností:
a) Klient je v prodlení se splacením jakékoliv dlužné a splatné částky vyplývající z této Smlouvy a svůj závazek po
splatnosti neuhradí Společnosti ani v dodatečné lhůtě 30 dní ode dne doručení výzvy Společnosti k zaplacení,
b) Klient je v prodlení se splacením jakékoliv dlužné a splatné částky vyplývající z jakéhokoli jiného smluvního vztahu se
Společností a svůj závazek po splatnosti neuhradí Společnosti ani v dodatečné lhůtě 30 dní ode dne doručení výzvy
Společnosti k zaplacení,
c) nastane některá z dalších skutečností porušení povinnosti dle § 32 Obchodních podmínek či dojde ke změně
podmínek, za kterých byla tato Smlouva uzavřena.
9.7. Odstoupení od této Smlouvy nebo zešpatnění Úvěru musí být učiněno písemně, formou doporučeného dopisu zaslaného
na adresu Klienta nebo formou elektronické zprávy odeslané z Emailové adresy Společnosti na emailovou adresu Klienta.
X. Předčasné splacení Úvěru
10.1. Klient je oprávněn Úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání Úvěru. V takovém případě má Klient právo na
snížení celkových nákladů Úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl Klient povinen platit v případě, kdyby nedošlo k
předčasnému splacení Úvěru.
10.2. Při předčasném splacení Úvěru je Klient povinen splatit Společnosti úroky z Úvěru ode dne poskytnutí Úvěru do dne
úplného splacení poskytnutého Úvěru. Společnost má také právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vzniknou
v souvislosti s předčasným splacením Úvěru a které jsou stanoveny v Sazebníku společnosti. Výše náhrady nákladů nesmí
překročit omezení stanovená zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
10.3. Klient je povinen písemně informovat Společnost o svém záměru předčasně splatit poskytnutý Úvěr. Oznámení o
předčasném splacení Úvěru je Klient oprávněn učinit formou doporučeného dopisu na kontaktní adresu Společnosti nebo
v elektronické podobě na formuláři v Elektronickém systému Společnosti.
XI. Řešení sporů a orgán dohledu
11.1. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z této Smlouvy prostřednictvím Finančního arbitra
ČR. Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh. Návrh lze podat na formuláři vydaném finančním arbitrem.
11.2. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy o úvěru nebo v souvislosti s jejím plněním, které se nepodaří vyřešit smírným
jednáním, budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.
11.3. Orgánem dohledu nad dodržováním povinností v oblasti spotřebitelských úvěru je Česká národní banka.
XII. Obchodní podmínky a předsmluvní informace
12.1. Klient podpisem této Smlouvy potvrzuje, že mu před uzavřením této Smlouvy byly s dostatečným časovým předstihem
poskytnuty a) návrh této Smlouvy, b) Obchodní podmínky pro poskytování spotřebitelského úvěru u CreditKasa s.r.o. (dále
jen „Obchodní podmínky“) účinné ke dni uzavření této Smlouvy a c) standardizovaný formulář obsahující informace před
uzavřením smlouvy vztahující se k Úvěru dle této Smlouvy, a to v elektronické podobě doručením na emailovou adresu
Klienta uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
12.2. Klient podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se dokonale seznámil s obsahem formuláře s předsmluvními informacemi a
s ustanoveními této Smlouvy a Obchodních podmínek účinnými ke dni uzavření této Smlouvy.
12.3. Klient souhlasí s Obchodními podmínkami a potvrzuje, že podmínky úvěru stanovené v Obchodních podmínkách jsou
závazné pro poskytnutí Úvěru, jeho splácení a pro všechny další okolnosti smluvního vztahu mezi Společností a Klientem.
Klient bere na vědomí a souhlasí, že Obchodní podmínky účinné ke dni uzavření této Smlouvy činí nedílnou součást této
Smlouvy uzavírané mezi Společností a Klientem a že jsou pro Klienta závazné.
12.4. Obchodní podmínky v účinném znění jsou trvale přístupné na internetových stránkách www.creditkasa.com.
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12.5. Společnost je oprávněna jednostranně měnit Obchodní podmínky za podmínek stanovených v § 42 Obchodních
podmínek.
XIII. Závěrečná ustanovení
13.1. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ujednali delší promlčecí lhůtu.
Dle dohody smluvních stran promlčecí lhůta u práv vyplývajících z této Smlouvy činí pět (5) let ode dne, kdy právo mohlo být
uplatněno poprvé. Klient výslovně prohlašuje, že s prodloužením promlčecí doby souhlasí a že takto ujednanou promlčecí
lhůtu považuje za přiměřenou obsahu smluvního vztahu.
13.2. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou upravena v této Smlouvě, se řídí Obchodními podmínkami, zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v patném znění, a zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
13.3. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je elektronicky podepsána Smluvními stranami postupem
sjednaným dle § 2 Obchodních podmínek. Smlouva je v elektronické podobě uložena v Elektronickém systému Společnosti a
je Klientovi trvale přístupná v jeho Uživatelském účtu na internetové adrese www.creditkasa.com. Klient obdrží elektronické
vyhotovení této Smlouvy v podobě souboru .pdf také prostřednictvím elektronické pošty odeslané na Emailovou adresu
Klienta.
13.4. Klient bere na vědomí a souhlasí, že vyhotovení této Smlouvy o úvěru v elektronické formě a zachycené v podobě
elektronického dokumentu automaticky uloženého v Uživatelském účtu Klienta a současně odeslaného elektronickou poštou
z Emailové adresy Společnosti na Emailovou adresu Klienta, je důkazem písemné formy tohoto právního jednání.
13.5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami postupem dle § 2 Obchodních
podmínek.
13.6. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy shodně prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána a uzavřena podle jejich
svobodné a pravé vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
Podpis Společnosti:
Datum: …
CreditKasa s.r.o.

Giedre Neufuss, jednatel

Podpis Klienta:
Datum: …
Podpis klienta: …
Kód SMS verifikace: …
(Klient tuto Smlouvu podepsal připojením svého elektronického podpisu ve svém Uživatelském účtu v elektronickém systému
Společnosti na Internetové adrese www.creditkasa.com a připojením jednorázového SMS kódu odeslaného Společností na tel.
č. Klienta za účelem podpisu této Smlouvy)
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