
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“)

Vysvětlení předsmluvních informací

Vážený kliente,

V souladu  s požadavky  zákona  č.  257/2016  Sb.,  o  spotřebitelském  úvěru  Vám  předkládáme  toto  vysvětlení
předsmluvních informací, abyste byl schopen náležitě posoudit, zda navrhovaná smlouva o spotřebitelském úvěru
odpovídá Vašim potřebám a finanční situaci.

Produkty společnosti CreditKasa s.r.o.

Společnost CreditKasa s.r.o. nabízí pouze jeden úvěrový produkt pro spotřebitele, a to krátkodobý úvěr poskytovaný
spotřebitelům maximálně do částky 20.000,- Kč na dobu trvání úvěru od 1 dne do 30 dnů. Úvěr je poskytován bez
omezení účelu jeho použití.

Tento  úvěr  se  sjednává  elektronicky,  prostřednictvím internetové  aplikace  společnosti  CreditKasa  s.r.o.  On-line
sjednání úvěru umožňuje rychlé uzavření smlouvy o úvěru a poskytnutí úvěru na základě uzavřené smlouvy, přičemž
klient  má proces sjednávání  úvěru ve své dispozici  a  má možnost  kdykoli  přerušit  či  ukončit  proces sjednávání
smlouvy o úvěru. Smlouva o úvěru je uzavřena teprve na základě konečného rozhodnutí klienta akceptovat nabízený
úvěr a jeho podmínky. Přijetím nabídky úvěru a podpisem smlouvy o úvěru ze strany klienta je  smlouva uzavřena a
stává se závaznou. Společnost na základě uzavřené smlouvy poskytne klientovi sjednaný úvěr, tj. peněžní prostředky
ve  sjednané  výši,  čímž  klient  získá  k dispozici  požadované  peněžní  prostředky.  Současně  ale  klientovi  vzniká
povinnost vrátit společnosti poskytnutý úvěr a uhradit sjednané úroky za dobu trvání úvěru.

Před uzavřením smlouvy o úvěru se důkladně seznamte s podmínkami úvěru obsaženými v dokumentech, které jsou
Vám poskytnuty společně s nabídkou úvěru:

1. Návrhem smlouvy o úvěru
2. Obchodními podmínkami pro poskytování spotřebitelského úvěru u CreditKasa s.r.o.
3. Standardizovaným formulářem pro předsmluvní informace

Doporučujeme  vám,  abyste  se  s  těmito  dokumenty  řádně  a  v dostatečném  časovém  předstihu  seznámil  před
přijetím nabídky úvěru a před uzavřením smlouvy o úvěru. K posouzení nabídky úvěru a k uzavření smlouvy o úvěru
si vyhraďte dostatek času, abyste řádně uvážil důsledky, které pro vás vyplývají z uzavření této smlouvy o úvěru.

Úvěr a jeho účel
Společnost CreditKasa s.r.o. Vám nabízí krátkodobý úvěr ve výši … Kč, to znamená, že od naší společnosti dostanete
částku  v této  výši  k využití  pro  vaše  účely.  Úvěr  je  poskytován  bez  omezení  účelu  jeho  použití,  takže  peněžní
prostředky z přijatého úvěru můžete využít dle své volby bez jakýchkoli omezení.

Úvěr vám nabízíme na dobu v délce … dnů ode dne čerpání úvěru, to znamená, že úvěr budete povinen splatit po
uplynutí příslušného počtu dní ode dne odeslání peněžních prostředků z účtu Společnosti na Váš účet. Informaci o
termínu konečné splatnosti Vašeho úvěru vždy naleznete uvedenou ve vašem uživatelském účtu na internetových
stránkách www.creditkasa.com.  

http://www.creditkasa.com/


Výši úvěru a dobu splatnosti jsme Vám schválili na základě vyhodnocení Vaší úvěruschopnosti, a to dle informací,
které jste nám poskytl při podání žádosti o úvěr, a informací, které jsme získali z  databází umožňujících posouzení
úvěruschopnosti  spotřebitele  a jiných zdrojů.  Z našich  zjištění  ohledně vašich příjmů a výdajů  a způsobu plnění
dosavadních dluhů vyplývá, že úvěr v nabízené výši a době trvání jste schopen splatit. Ze shromážděných informací
jsme proto neshledali žádné důvodné pochybnosti o Vaší schopnosti poskytnutý úvěr splácet.

Čerpání úvěru
Peněžní  prostředky  z úvěru  můžete  obdržet  až  po  uzavření  smlouvy  o  úvěru.  Smlouva  o  úvěru  se  uzavírá
elektronicky  ve  vašem uživatelském  účtu  na  internetových  stránkách  naší  společnosti  www.creditkasa.com.  Po
uzavření smlouvy o úvěru Vám budou peněžní prostředky ze sjednaného úvěru převedeny na Váš bankovní účet
uvedený ve Vašem uživatelském účtu,  a to nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne uzavření smlouvy o úvěru.

Úročení úvěru
Nabízený úvěr bude úročen pevnou úrokovou sazbou ve výši 730 % p.a. Úroková sazba se uplatňuje pro sjednaný
úvěr po celou dobu jeho trvání, tj. ode dne čerpání úvěru až do dne jeho úplného splacení. Úroky budete povinen
platit vždy z vyčerpané a nesplacené části poskytnutého úvěru.
Úrokovou sazbou se rozumí zápůjční úroková sazba vyjádřená jako pevná procentní sazba uplatňovaná ročně na
čerpanou výši spotřebitelského úvěru. V případě Prvního úvěru poskytnutého Klientovi a řádného plnění podmínek
takového úvěru Klientem je  výše  úrokové sazby odlišná od Úrokové sazby používané v  ostatních  případech (tj.
standardní  úrokové sazby).*V  rámci  Prvního úvěru poskytnutého Klientovi bude tento úvěr 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).
Úrok pro účely Smlouvy o úvěru s konkrétním Klientem je určen v závislosti na čerpané výši Úvěru dle Úrokové sazby
platné ke dni uzavření Smlouvy o úvěru a na skutečnosti, zda se jedná o První úvěr poskytnutý Klientovi. Úroková
sazba se ve Smlouvě o úvěru sjednává jako jediná zápůjční úroková sazba na celou dobu trvání Úvěru, nejedná-li se o
První úvěr poskytnutý Klientovi, kdy může být Úroková sazba v závislosti na řádnosti a včasnosti splácení Prvního
úvěru poskytnutého Klientovi v průběhu času měněna.

Celková výše úroků, které budete povinen zaplatit za poskytnutí úvěru na sjednanou dobu trvání úvěru, bude činit …
Kč.

Náklady úvěru
RPSN nabízeného úvěru je … %.
Roční  procentní  sazbou nákladů (RPSN) se  rozumí  celkové náklady spotřebitelského úvěru vyjádřené jako roční
procento z celkové výše spotřebitelského úvěru, které se počítá podle vzorce stanoveného zákonem č. 257/2016 Sb..
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.

Se  sjednáním  a  poskytnutím  úvěru  nejsou  mimo  stanovených  úroků  spojeny  jiné  náklady,  které  byste  hradil
společnosti.

Splácení úvěru
Nabízený úvěr  budete povinen splatit  nejpozději  v  poslední  den doby trvání  úvěru.  Společně s vrácením úvěru
budete hradit také sjednané úroky.  Úvěr včetně úroků se tedy hradí jednou splátkou. Na úhradu poskytnutého
úvěru však můžete po dobu jeho trvání platit také dílčí platby, o které se bude váš závazek snižovat.

Celková částka,  kterou budete povinen zaplatit  společnosti  na  základě smlouvy o úvěru při  řádném a včasném
splacení úvěru, bude činit … Kč odpovídající součtu jistiny úvěru a sjednaného úroku za poskytnutí úvěru.

Důsledky prodlení se splácením úvěru
V případě Vašeho prodlení  s  úhradou Úvěru budete povinen uhradit  Společnosti  náhradu účelně vynaložených
nákladů,  které  Společnosti  vznikly  v  souvislosti  s Vaším prodlením.  Položky  nákladů,  jejichž  náhradu Společnost
uplatňuje, a jejich výše je stanovena v Sazebníku Společnosti.

http://www.creditkasa.com/


Opomenutí  platby  v případě  Prvního  úvěru:  V případě,  že  bude  Klient  s úhradou  v prodlení,  bude  První  úvěr
poskytnutý Klientovi 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).
V  případě  Vašeho  prodlení  s  úhradou  jistiny  Úvěru  nebo  jakékoli  jeho  dílčí  části  budete  dále  povinen  uhradit
Společnosti úroky z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené právním předpisem upravujícím úroky z prodlení.
Úroky z prodlení  jste 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.

V případě Vašeho prodlení Klienta s úhradou jistiny Úvěru nebo jakékoli jeho dílčí části budete dále povinen uhradit
Společnosti také smluvní pokutu ve výši  0,1 % denně z částky,  ohledně níž jste v prodlení. Smluvní pokutu jste
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 konkrétní Smlouvy o úvěru nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše Úvěru dle této
Smlouvy o úvěru, nejvýše však 200 000 Kč.

V případě, že budete v prodlení po dobu více než 30 dní, společnost také může přistoupit k soudnímu vymáhání
Vašeho závazku ze smlouvy o úvěru. V důsledku tohoto postupu se vaše náklady zvýší o náklady soudního řízení.

Informace vztahující se k vašemu prodlení s plněním smlouvy o úvěru budou společností také předány do databází
umožňujících posouzení úvěruschopnosti spotřebitele.

Předčasné splacení Úvěru
Úvěr jste oprávněn 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. Při předčasném splacení Úvěru jste 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.

O  svém  záměru  předčasně  splatit  poskytnutý  Úvěr  jste  povinen  písemně  informovat  Společnost.  Oznámení  o
předčasném  splacení  Úvěru  jste  Klient  oprávněn  učinit  formou  doporučeného  dopisu  na  kontaktní  adresu
Společnosti. Oznámení můžete provést na formuláři dostupném na internetových stránkách www.creditkasa.com.

Právo klienta na odstoupení od Smlouvy o úvěru
Máte právo odstoupit od Smlouvy o úvěru bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne
uzavření Smlouvy 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. Odstoupení musí být učiněno písemně, formou doporučeného dopisu zaslaného na kontaktní
adresu Společnosti.

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.

V případě odstoupení od Smlouvy o úvěru budete 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, a
c)  případné  nevratné  poplatky  zaplacené  Společností  orgánům  veřejné  správy  nebo  jiným  osobám
pověřeným výkonem veřejné správy.

Orgán dohledu

http://www.creditkasa.com/


Společnost  CreditKasa  s.r.o.  při  poskytování  spotřebitelských  úvěrů  postupuje  podle  zákona  č.  257/2016  Sb.
Orgánem dohledu nad dodržováním povinností v oblasti spotřebitelských úvěru je Česká národní banka, Na Příkopě
28, 115 03 Praha 1.

Mimosoudní řešení sporů
V případě  sporu  se  společností  vyplývajícího  z poskytování  spotřebitelského  úvěru  jste  oprávněn  obrátit  se  na
Finančního arbitra České republiky. Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh. Návrh můžete podat na
formuláři vydaném finančním arbitrem.


