
Nabídka úvěru č. ...
I.
CreditKasa s.r.o., IČ 04823541, DIČ: CZ04823541, 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
(dále jen „Společnost“)
a

Jméno: Příjmení: RČ: Datum nar.: 
Ulice: Č.p.: Obec: PSČ: 
Tel.č.: Email: 
Bankovní spojení: č.ú. (dále jen „Účet Klienta“)

 (dále jen „klient“

II. Nabídka úvěru
2.1. Společnost CreditKasa s.r.o. na základě žádosti klienta o poskytnutí úvěru schválila poskytnutí úvěru klientovi a
s ohledem  na  výsledek  přezkoumání  žádosti  Klienta  předkládá  Klientovi  nabídku  na  poskytnutí  úvěru  s těmito
podmínkami (dále jen „Úvěr“):

Výše úvěru: … Kč
Doba trvání úvěru: ... dní od čerpání Úvěru

Zápůjční úroková sazba: ... % p.a.
Úrok do splatnosti celkem: ... Kč

RPSN: ... %
Celková částka k úhradě: ... Kč

2.2. Úvěr je splatný jednorázově k poslednímu dni doby trvání úvěru, spolu se sjednanými úroky a případně dalšími
sjednanými platbami.
2.3. Podrobné podmínky vztahující se k nabízenému Úvěru, zejména k jeho čerpání, splácení, důsledkům prodlení a
dalším právům a povinnostem Klienta jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o úvěru a v Obchodních podmínkách.

III. Podklady pro rozhodnutí klienta
3.1. Za účelem rozhodnutí Klienta, zda nabídka úvěru odpovídá potřebám a finanční situaci Klienta a zda má Klient
zájem  na  základě  této  nabídky  uzavřít  se  společností  Credit  Kasa  s.r.o.  smlouvu  o  úvěru,  společnost  poskytuje
současně s touto nabídkou Klientovi tyto informace a podklady:

a) Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru vztahující se k nabízenému úvěru,
b) Vysvětlení poskytovaných informací,
c) Návrh smlouvy o úvěru odpovídající podmínkám nabízeného úvěru
d) Účinné znění Obchodních podmínek, které tvoří součást smlouvy o úvěru.

IV. Platnost nabídky
4.1.  Klient není touto nabídkou jakkoli vázán a je oprávněn kdykoli tuto nabídku odmítnout. V případě, že Klient na
tuto nabídku nebude nijak reagovat, tato nabídka zaniká uplynutím doby její platnosti.
4.2. Tato nabídka je platná a závazná pro Společnost od ... do odvolání. Společnost je oprávněna kdykoli před přijetím
této Nabídky Klientem tuto Nabídku odvolat.  Platnost  Nabídky zaniká zrušením této Nabídky v Uživatelském účtu
Klienta na Internetových stránkách.
4.3.  Nabídka zanikne také  odmítnutím nabídky  Klientem. Klient  je  oprávněn kdykoli  odmítnout  nabídku ve  svém
Uživatelském účtu na Internetových stránkách.
V Praze dne ...                         
CreditKasa s.r.o.


