Hotovostní půjčka ČR 446

Platnost tiskopisu od

Smlouva o hotovostním úvěru a smlouva o revolvingovém úvěru
Home Credit a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno
jednající předsedou představenstva
IČO: 26978636, tel.: 542 100 100,e-mail: homecredit@homecredit.cz
zapsaná v oddíle B, vložce 4401 OR vedeného Krajským soudem v Brně
(dále jen 'Společnost' a/nebo 'my')
1. EVIDENČNÍ
ČÍSLO

KLIENT

2. ČÍSLO NÁVRHU/SMLOUVY
(VARIABILNÍ SYMBOL)
5. RODNÉ
ČÍSLO

Návrh na uzavření úvěrových smluv

3. AUTORIZAČNÍ
KÓD

6. PŘÍJMENÍ

4. VARIANTA
ÚVĚRU
7. JMÉNO

9. TELEFON

8. TITUL

10. E-MAILOVÁ
ADRESA

12. RODINNÝ
STAV

13. POČET VYŽIVOVANÝCH
DĚTÍ

16. ČÍSLO OP

11. ADRESA DATOVÉ SCHRÁNKY
PRO DORUČOVÁNÍ DLE O.S.Ř.
14. DRUH
BYDLENÍ

15. VZDĚLÁNÍ

17. DRUH A ČÍSLO
DRUHÉHO DOKLADU

18. TRVALÉ BYDLIŠTĚ
19. KONTAKTNÍ ADRESA

ZDROJ PŘÍJMU

20. ZDROJ
PŘÍJMU

21. NÁZEV
ZAMĚSTNAVATELE

22. IČO

23. SÍDLO
24. JE ZAMĚSTNÁN OD
– MĚSÍC/ROK

25. TELEFON

26. ČISTÝ MĚSÍČNÍ
PŘÍJEM

27. PŘÍJEM OSTATNÍCH
ČLENŮ DOMÁCNOSTI

Podpisem této části smlouvy čestně prohlašujete, že všechny údaje týkající se zdroje a výše příjmu a vaší celkové finanční situace jsou pravdivé.
SOUHLASY A PROHLÁŠENÍ Dáváte nám souhlas se zpracováním svých osobních údajů, včetně rodného čísla, které jsou obsahem Smlouvy o hotovostním úvěru („smlouva“) a Smlouvy o revolvingovém úvěru (dále
také „Úvěrové smlouvy“), úvěrových podmínek a jejich návrhů a všech dokladů s nimi souvisejících včetně těch osobních údajů, které nám sdělíte i jinou než písemnou formou, v rozsahu
a za podmínek uvedených v kapitole 8 úvěrových podmínek. Souhlasíte, abychom si pravdivost údajů, a případně také vaši finanční situaci, ověřili u třetích osob. Souhlasíte, že jakýkoli váš telefonický rozhovor s námi
můžeme nahrávat za podmínek uvedených v podkapitole 8.2. a dále souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem přímého marketingu a za dalšími účely uvedenými v podkapitole 8.2. úvěrových podmínek.
Informujeme vás jako svého klienta, že podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů mohou být vaše osobní údaje vedeny v databázích (dále též jen „registr“)
sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů; toto informování se vztahuje i na vztahy vzniklé v
rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti spotřebitele. Účastníme se registrů SOLUS, zájmového sdružení právnických osob. Podrobnější informace jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ o registrech
Sdružení SOLUS“. Aktuální znění Poučení můžete kdykoli získat na www.homecredit.cz, a na informační lince sdružení SOLUS 222 368 708 a na www. solus.cz. Další informace o zpracování osobních údajů v registrech
sdružení SOLUS jsou uvedeny v podkapitole 8.8. úvěrových podmínek.
Souhlasíte, abychom v souvislosti s žádostí o uzavření Úvěrových smluv za účelem uvedeným v podkapitole 8.7. úvěrových podmínek shromažďovali, zpracovávali a uchovávali vaše osobní údaje, včetně rodného čísla, a
to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen „Informační Memorandum“). Tento
souhlas udělujete na dobu 6 měsíců ode dne podání žádosti. Budou-li Úvěrové smlouvy uzavřeny, udělujete souhlas na dobu trvání Úvěrových smluv a na dobu dalších 4 let ode dne vyrovnání všech závazků z Úvěrových
smluv. Prohlašujete, že jste se před podpisem tohoto souhlasu seznámili s Informačním Memorandem a že jste byli informováni, že aktuální znění Informačního Memoranda můžete kdykoli získat na
www.homecredit.cz a www.cncb.cz. Udělujete souhlas:
Sjednáním některého z balíčků pojištění a podpisem této části smlouvy si k hotovostnímu úvěru sjednáváte pojištění schopnosti splácet v rozsahu vybraného balíčku dle Rámcové pojistné smlouvy HCRH 1/2016
(„smlouva č. HCRH 1/2016“), uzavřené mezi námi a MAXIMA pojišťovnou, a.s., IČO: 61328464 („Pojišťovna“).
Podpisem souhlasíte, že Pojišťovna může v rámci šetření pojistných událostí zjišťovat informace o vašem zdravotním stavu nebo příčině smrti a nahlížet do vaší zdravotní dokumentace. Pro tyto účely zbavujete
mlčenlivosti všechny své poskytovatele zdravotních služeb a dovolujete jim poskytnout vaši zdravotní dokumentaci Pojišťovně, a to i po vaší smrti. Stejný souhlas udělujete i pro případ sjednání pojištění schopnosti
splácet revolvingový úvěr při aktivaci karty dle Rámcové pojistné smlouvy č. HCCPI 1/2016 ( „smlouva č. HCCPI 1/2016“). Podpisem této části smlouvy dáváte Pojišťovně pro účely pojištění souhlas se zpracováním svých
osobních údajů, včetně citlivých a údajů pro zjišťování zdravotního stavu v rozsahu čl. 18 smlouvy č. HCRH 1/2016. V případě sjednání pojištění schopnosti splácet revolvingový úvěr také v rozsahu čl. 17 smlouvy č. HCCPI
1/2016 a v případě sjednání pojištění osobních věcí a zneužití kreditní karty také v rozsahu čl. 15 Rámcové pojistné smlouvy č. HCPIP 1/2016 ( „smlouva č. HCPIP 1/2016“). Současně potvrzujete, že jste si vědomi, že se
pojištění nevztahuje na nemoci, příznaky nemocí a úrazy, které se projevily nebo byly diagnostikovány před sjednáním pojištění. Souhlasíte, že v případě vaší smrti vzniká nárok na pojistné plnění věřiteli z této úvěrové
smlouvy.
Prohlašujete, že nejste politicky exponovanou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
SEZNAMUJEME VÁS ZVLÁŠTĚ S TĚMITO USTANOVENÍMI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK Nedílnou součástí této smlouvy jsou úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. s kódem , Rámcové pojistné smlouvy
s označujícími kódy č. HCRH 1/2016, č. HCCPI 1/2016, č. HCPIP 1/2016 a Příloha č. 1 Zákonné informace k vaší smlouvě
(Příloha č.1). Podpisem této části smlouvy potvrzujete, že jste převzali všechny uvedené dokumenty. Dále potvrzujete, že jste se s těmito dokumenty seznámili, všem ustanovením rozumíte a souhlasíte, že pro vás tyto
dokumenty budou závazné.
Z úvěrových podmínek, které jste převzali, bychom vás chtěli seznámit především s těmito ustanoveními:
• Při každé platbě zadejte svůj variabilní symbol, který je stejný jako číslo vaší smlouvy. Pokud variabilní symbol neuvedete, nepoznáme, že jste splátku poslali právě vy, a budeme to brát jako nezaplacení měsíční
splátky. Peníze, které pošlete, použijeme na zaplacení vašeho úvěru. Pokud se opozdíte se zaplacením splátky nebo pošlete jen část splátky, použijeme ji k zaplacení nejstarší nesplacené splátky. V případě, že máte více
závazků, které mají být zaplaceny ve stejný den, použijeme peníze v následujícím pořadí: jistina, úroky, další výdaje včetně sankcí.
• Mimořádnou splátku v libovolné výši můžete zdarma poslat kdykoliv po dobu trvání smlouvy. Je však nutné, abyste nás o svém záměru poslat mimořádnou splátku předem informovali. Mimořádnou splátku musíte
poslat do 30 dnů od oznámení. Pokud nám neoznámíte, že se chystáte poslat mimořádnou splátku nebo peníze pošlete až po 30denní lhůtě, nepoznáme, že šlo o mimořádnou splátku. Peníze použijeme k předplacení
budoucích splátek, ale doba splácení se nezkrátí.
• Pokud vznikne na účtu přeplatek, peníze vám vrátíme na základě písemné žádosti. Výši poplatku za vrácení přeplatku najdete v sazebníku na www.homecredit.cz.
• Pokud nebudete dodržovat podmínky splácení úvěru, požádáme vás o jednorázové vrácení úvěru, tzv. zesplatnění. V některých případech přirůstají k nesplacené jistině nezaplacené úhrady za pojištění a nezaplacený
úrok, na který nám vznikl nárok do doby zesplatnění.
• Veškeré pohledávky vůči vám můžeme postoupit třetím osobám. Pokud se na tom s novým věřitelem dohodneme, pohledávky dál spravujeme. Aktuální přehled osob, kterým můžeme pohledávky postoupit, najdete
na www.homecredit.cz.
Souhlasíte s tím, že předem vylučujeme přijetí návrhu smlouvy s dodatkem nebo s odchylkou, a to i v případech, kdy by tímto nebyly podstatně
změněny podmínky návrhu.
Souhlasíte s tím, že písemná jednání, včetně podpisu Úvěrových smluv, můžeme činit prostřednictvím jiného technického či mechanického prostředku.
Podpisem této části prohlašujete, že jste byli poučeni o právu k přístupu ke svým osobním údajům ve smyslu podkapitoly 8.11. úvěrových podmínek.
Podpisem této části prohlašujete, že pokud je váš majetek součástí společného jmění manželů, informovali jste manžela/manželku o záměru uzavřít smlouvu o
úvěru a váš manžel / vaše manželka s tímto souhlasí.

Telefonní půjčka

PROHLÁŠENÍ

Tímto podpisem potvrzujete pravdivost
výše uvedených údajů, a dále potvrzujete,
že jste udělili výše uvedené souhlasy a že
jste se seznámili s uvedenými ustanoveními
a prohlášeními.

Podpisem této části prohlašujete, že nás žádáte o plnění z Úvěrových smluv, a současně výslovně žádáte, aby bylo zahájeno plnění z Úvěrových smluv ve lhůtě
pro odstoupení od Úvěrových smluv. Podpisem této části prohlašujete, že jste se seznámili a že rozumíte všem ustanovením, která se týkají uvedených
finančních služeb a že máte dostatečné finanční zdroje na placení všech svých dluhů, včetně dluhů z uvedených Úvěrových smluv.
PODPIS KLIENTA
STRANA 1/2

OTOP

HOTOVOSTNÍ
ÚVĚR

28. VÝŠE
ÚVĚRU

29. POČET
SPLÁTEK

34. DRUH ÚVĚRU

Bezúčelový úvěr

30. CELKOVÁ VÝŠE
MĚSÍČNÍ SPLÁTKY

31. ZPŮSOB ÚHRADY
SPLÁTEK

32. TERMÍNY 33. BEZÚROČNÉ OBDOBÍ
SPLATNOSTI
SPLÁTEK *

BEZ BONUSU

35. ROČNÍ ÚROKOVÁ SAZBA
36. ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLADŮ
37. CELKOVÁ ČÁSTKA SPLATNÁ SPOTŘEBITELEM
(nezahrnuje úhradu za pojištění a doplňkové služby)

* První splátka je splatná po měsíci od data poskytnutí úvěru. Pokud tento kalendářní měsíc neobsahuje příslušný den, je splatnost první splátky poslední den v kalendářním měsíci
následujícím po poskytnutí úvěru. Datum splatnosti druhé a následujících splátek je vždy 15. dne v kalendářním měsíci. Informace o splátkách najdete také po registraci na www. SpravceFinanci.cz.
38. POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI
SPLÁCET

POJIŠTĚNÍ

Potvrzujete, že jsme vám poskytli veškeré informace o pojištění schopnosti splácet hotovostní úvěr a zodpověděli jsme vám všechny dotazy, seznámili jste se s obsahem smlouvy č. HCRH 1/2016, zejména s rozsahem
pojištění u jednotlivých pojistných balíčků, s podmínkami vzniku práva na pojistné plnění a okolnostmi, za kterých povinnost poskytnout pojistné plnění Pojišťovně nevzniká, a s podmínkami pojištění souhlasíte.
Podpisem této části smlouvy též potvrzujete, že splňujete všechny vstupní podmínky pojištění schopnosti splácet hotovostní úvěr, tj.: jste mladší 65 let v případě balíčku Pomoc+, nebo jste mladší 70 let v případě balíčku
Pomoc; nejste invalidní (invalidita I. – III. stupně) ani držitelem průkazu ZTP/P; a nejste v pracovní neschopnosti.
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

39. DOHODLI JSME SE S VÁMI NA SLUŽBĚ ZMĚNA VÝŠE A POČTU SPLÁTEK
ZA
MĚSÍČNĚ

40. DOHODLI JSME SE S VÁMI NA SLUŽBĚ ODLOŽENÉ SPLÁTKY
ZA
MĚSÍČNĚ

Podpisem této smlouvy souhlasíte s pozdějším vyplacením
finanční částky.

VÝPLATA ÚVĚRU

41. ZPŮSOB POSKYTNUTÍ
ÚVĚRU

PLATEBNÍ ÚDAJE

Splátku
poukazujte na účet číslo 2011010000/6000 PPF banka, a.s..
Jako variabilní symbol uvádějte číslo smlouvy
.

DŮSLEDKY
NESPLÁCENÍ
ÚVĚRU

42. ČÍSLO BANKOVNÍHO
ÚČTU KLIENTA

Připsání splátky si ověříte také po registraci
na www.SpravceFinanci.cz

V případě, že se opozdíte se zaplacením splátky, jsme oprávněni vám účtovat:
• Účelně vynaložené náklady spojené s upomínáním, které jsou vypočteny na základě skutečně provedených úkonů. Ke dni uzavření smlouvy je výše nákladů vypočtena na 100 Kč za měsíc vymáhání.
Tato částka se může v budoucnu měnit podle reálných nákladů vstupujících do kalkulace.
• Smluvní pokutu ve výši 500 Kč. V případě, že výše dlužné splátky bude nižší než 500 Kč, můžeme vám účtovat smluvní pokutu maximálně ve výši dlužné splátky.
• Jednorázovou smluvní pokutu po zesplatnění 10 % ze splatné jistiny, úroků a pojistného, maximálně však 0,1% denně z dlužné částky.
• Úrok z prodlení ve výši dle platného nařízení vlády. Ke dni uzavření smlouvy je tento úrok 8,05 % p.a.

Podpisem smlouvy potvrzujete, že jste před uzavřením smlouvy převzali Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, který byl vyhotovený v souladu s právními předpisy, a že vám bylo poskytnuto
náležité vysvětlení.
ÚVĚR Z KARTY Souhlasíte, že s námi uzavíráte smlouvu o úvěru z karty za níže uvedených podmínek. Případný nesouhlas označte křížkem [ ].
Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu o úvěru z karty, můžeme vám v průběhu trvání smlouvy zaslat kartu. Úvěr z karty můžete podle úvěrových podmínek opakovaně čerpat.
Společně s kartou vám zašleme návrh smlouvy o platebních službách. Návrh této smlouvy odsouhlasíte aktivací karty. Podpisem se smlouva o úvěru z karty stává platnou. Účinnou se stane ve chvíli, kdy aktivujete kartu.
Pokud kartu neaktivujete, k ničemu se nezavazujete. Pokud kartu do 3 kalendářních měsíců od jejího zaslání neaktivujete, můžeme ji zablokovat.
Ve smlouvě o úvěru z karty jsme si s vámi dohodli úvěrový rámec uvedený níže, a dále jsme si dohodli:
• při aktivaci karty se můžeme dohodnout na čerpání úvěrového rámce až do výše tzv. maximální částky, kterou vám sdělíme. Úvěrový rámec je maximální výše úvěru z karty, kterou můžete čerpat.
• úvěrový rámec je možné v průběhu trvání smlouvy o úvěru z karty zvýšit. Pokud s návrhem na zvýšení úvěrového rámce souhlasíte, stačí kdykoliv po uplynutí 2 měsíců od obdržení nabídky provést čerpání, které
překročí původní výši úvěrového rámce.
• úvěrový rámec je možné také v průběhu trvání smlouvy o úvěru z karty snížit. Pokud se změnou nesouhlasíte, smlouvu o úvěru z karty můžete vypovědět. Po doručení výpovědi jste povinen vrátit vyčerpanou částku i s
úroky. Úvěrový rámec je možné snížit také na základě písemné, telefonické nebo elektronické žádosti.
• úrok a úhrada za pojištění přirůstají k jistině, a to vždy k poslednímu dni zúčtovacího období.
Aktivací karty potvrzujete, že jste převzali a jste seznámeni s Příručkou ke kartě, včetně sazebníku, které jsou nedílnou součástí smlouvy o úvěru z karty. Dále potvrzujete, že všem ustanovením rozumíte, seznámili jste se
s nimi a souhlasíte s tím, aby pro vás byla závazná. Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu o úvěru z karty, souhlasíte s tím, že vám můžeme poslat kartu s jinými poplatky a odměnami. O této skutečnosti jsme vás povinni
informovat a zaslat vám nový Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru. Souhlas se změnou poplatků a odměn vyjádříte aktivací karty.
43. DRUH
ÚVĚRU

Bezúčelový revolvingový úvěr

49. CELKOVÁ ČÁSTKA
SPLATNÁ SPOTŘEBITELEM

44. VÝŠKA ÚVĚROVÉHO
RÁMCE

50. ROČNÍ ÚROKOVÁ SAZBA PRO TRANSAKCE
ZAŘAZENÉ DO SPLÁTKOVÝCH PROGRAMŮ

55. POPLATEK ZA VÝBĚR Z BANKOMATU V ČR, ZAHRANIČÍ,
NA PŘEPÁŽKÁCH BANK A SMĚNÁREN (SLUŽBA CASH ADVANCE)
59. INKASO MĚSÍČNÍ
SPLÁTKY
POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI
SPLÁCET

45. VÝŠE MĚSÍČNÍ
SPLÁTKY

60. MĚSÍČNÍ INKASO CELKOVÉ
DLUŽNÉ ČÁSTKY K ÚHRADĚ
65.MĚSÍČNÍ ÚHRADA za balíček
pojištění BEZPEČÍ

46. ROČNÍ ÚROKOVÁ
SAZBA
51. MĚSÍČNÍ POPLATEK
ZA VEDENÍ ÚČTU

56. POPLATEK ZA PRVNÍ 3 VÝBĚRY Z BANKOMATU
V ČR NEBO V ZAHRANIČÍ ZA MĚSÍC

66.MĚSÍČNÍ ÚHRADA za balíček
pojištění BEZPEČÍ+

52. DATUM SPLATNOSTI
SPLÁTEK

Z AKTUÁLNÍ SPLÁTKY ÚVĚRU
BEZ ÚHRADY ZA POJIŠTĚNÍ

62. MĚSÍČNÍ POPLATEK
ZA ELEKTRONICKÝ VÝPIS

48. ROČNÍ PROCENTNÍ
SAZBA NÁKLADŮ

53. VYDÁNÍ NÁHRADNÍ
KARTY

57. POPLATEK ZA DOTAZ NA ZŮSTATEK V BANKOMATU (V PŘÍPADĚ ZOBRAZENÍ,
KTERÉ PŘEVYŠUJÍ POČET VÝBĚRŮ Z BANKOMATU V DANÉM MĚSÍCI)

61. MĚSÍČNÍ POPLATEK ZA PAPÍROVÝ VÝPIS (ZA PŘEDPOKLADU,
ŽE VÁM INFORMACE Z VÝPISU POSKYTNEME I JINÝM ZPŮSOBEM)
Z AKTUÁLNÍ SPLÁTKY ÚVĚRU
BEZ ÚHRADY ZA POJIŠTĚNÍ

47. MĚSÍČNÍ ÚROKOVÁ
SAZBA

63. VRÁCENÍ
PŘEPLATKU

POJIŠTĚNÍ OSOBNÍCH VĚCÍ 67.MĚSÍČNÍ ÚHRADA za balíček
A ZNEUŽITÍ KARTY
pojištění JISTOTA

54. NOVÉ VYGENEROVÁNÍ
PIN

58. MĚSÍČNÍ POPLATEK ZA DOPLŇKOVOU
SLUŽBU SMS INFO
64. JEDNORÁZOVÝ ODKLAD
SPLÁTKY
68.MĚSÍČNÍ ÚHRADA za balíček
pojištění JISTOTA+

Telefonní půjčka

Splátku poukazujte na účet číslo 2011000005/6000. Jako variabilní symbol uvádějte číslo, které bude uvedeno ve vašem měsíčním výpise nebo po registraci na www.SpravceFinanci.cz. Důsledky nesplácení úvěru
uvedené výše jsou platné i pro úvěr z karty.
Podpisem potvrzujete, že jste se seznámili s pojistnými podmínkami pojištění asistenčních služeb ke kreditní kartě Home Credit a.s. PP-AS-HC („Pojistné podmínky“), které tvoří nedílnou součást skupinové pojistné
smlouvy č. 4000300001 uzavřené mezi námi jako pojistníkem a Maxima pojišťovnou, a. s. IČ: 61328464 jako pojistitelem, zejména s rozsahem pojištění, s podmínkami vzniku práva na pojistné plnění a okolnostmi, za
kterých povinnost poskytnout pojistné plnění pojišťovně nevzniká. Podpisem potvrzujete, že s pojištěním souhlasíte. Podpisem dáváte MAXIMA pojišťovně, a. s. a nám souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle
čl. 14 Pojistných podmínek. Podpisem potvrzujete, že jste převzali Pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí smlouvy o úvěru z karty, považujete je za dostatečně srozumitelné a jednoznačné a zavazujete se plnit
podmínky, které z nich vyplývají. Podpisem dále přistupujete k pojištění asistenčních služeb v rozsahu Pojistných podmínek. Pojištění začíná okamžikem aktivace karty. Pojištění zaniká kromě případů uvedených v
Pojistných podmínkách ke dni zániku skupinové pojistné smlouvy č. 4000300001.
Podpisem potvrzujete, že jste převzali Přílohu č.1 a úvěrové podmínky pro smlouvu o úvěru z karty s kódem . Dále potvrzujete, že jste se seznámili se všemi těmito dokumenty, všem ustanovením rozumíte a
souhlasíte, že pro vás tyto dokumenty budou závazné. Podpisem potvrzujete, že jste před uzavřením smlouvy převzali Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, který byl vyhotovený v souladu s
právními předpisy, a že vám bylo poskytnuto náležité vysvětlení.
PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
69. DATUM UZAVŘENÍ

70. ZA HOME CREDIT A.S.

71.

Ing. Václav Horák

STRANA 2/2

PODPIS KLIENTA

PŘÍLOHA Č.1: ZÁKONNÉ INFORMACE K VAŠÍ SMLOUVĚ
1) Okamžikem poskytnutí spotřebitelského úvěru je chvíle, kdy od nás dostanete
finanční částku v dohodnuté výši v hotovosti, nebo třetí den po jejím odeslání z
našeho účtu na bankovní účet, který jste pro tento účel uvedli ve smlouvě.

6) Smlouvu můžete ukončit:
a) Odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v předešlém bodě
b) Doplacením úvěru

2) Kdykoli v průběhu trvání smlouvy vám na vaši žádost bezplatně zašleme výpis z
účtu v podobě tabulky umoření.

7) Při řešení sporů vyplývajících z úvěrové smlouvy se můžete obrátit na finančního
arbitra, IČO: 72546522, Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz.

3) Platby, které nám pošlete, použijeme na úhradu vašich závazků podle jejich data
splatnosti, a to od nejstaršího závazku. V případě více závazků stejného data
splatnosti, použijeme platby v tomto pořadí: jistina, úroky, další příslušenství
včetně sankcí.

8) Orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem
č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, je ve vztahu ke smlouvě Česká
obchodní inspekce, IČO: 00020869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.
Orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 257/2016
Sb., o spotřebitelském úvěru, je od 1. 12. 2016 ve vztahu ke smlouvě Česká
národní banka, IČO: 481 36 450, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

4) V případech, kdy máme důvod navodit předčasnou splatnost úvěru nebo
předčasná splatnost nastává automaticky (úvěrové podmínky, podkapitola 5.2.
Ukončení smlouvy ze strany Home Creditu), můžeme odstoupit od smlouvy,
pozastavit čerpání již poskytnutého úvěru nebo sjednaný úvěr neposkytnout.
5) Od smlouvy můžete odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření, a to bez uvedení
důvodu a bez jakékoliv smluvní sankce dle podmínek blíže uvedených v
Podmínkách v podkapitole 5.1. Ukončení smlouvy ze strany klienta. Odstoupení je
třeba uplatnit písemně na adrese našeho sídla uvedené ve smlouvě. Odstoupení
platí, pokud nám jej odešlete nejpozději poslední den lhůty. Poskytnutý úvěr nám
musíte vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání
odstoupení. V případě odstoupení od smlouvy nám máte povinnost vrátit pouze
takovou částku, které vám byla poskytnuta.

Výše uvedené informace platí s výjimkou bodů 1, 2 a 8 i pro smlouvu o
úvěru z karty.
Pro smlouvu o úvěru z karty dále platí:
• Smlouva o úvěru z karty a smlouva o platebních službách se uzavírá na dobu
neurčitou.
• Úvěr z karty vám umožnuje čerpat peněžní prostředky prostřednictvím karty.
• Předpoklady použité pro výpočet RPSN uvedené ve smlouvě o úvěru z karty –
čerpání celé výše úvěru z karty okamžitě, bezhotovostně, v plné výši, při
nejvyšším poplatku a nejvyšší úrokové sazbě. Poskytnutí úvěru z karty na období
jednoho roku a splacení ve dvanácti měsíčních splátkách se stejnou výší jistiny.
• Smlouvu o úvěru z karty můžete ukončit:
– Odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v bodě 6 této přílohy
– Písemnou výpovědí. Pokud smlouvu vypovíte vy, je výpovědní lhůta 1 měsíc,
pokud ji vypovíme my, je výpovědní lhůta 2 měsíce a začíná běžet dnem doručení
výpovědi druhé smluvní straně.
• Orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 145/2010
Sb., o spotřebitelském úvěru, a od 1. 12. 2016 zákonem č. 257/2016 Sb., o
spotřebitelském úvěru, je ve vztahu ke smlouvě o úvěru z karty Česká národní
banka, IČO: 48136450, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

