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FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
CreditPortal, a.s.
se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu v Praze
poskytuje následující informace:
Věřitel

CreditPortal, a.s.

Adresa
Telefonní číslo
E-mailová adresa
Adresa internetových stránek
Zprostředkovatel úvěru

Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7
+ 420 222 209 011
info@creditportal.cz
www.creditportal.cz
[●]

Adresa
Telefonní číslo
E-mailová adresa
Adresa internetových stránek

[●]
[●]
[●]
[●]

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru
Druh spotřebitelského úvěru
Celková výše spotřebitelského úvěru
To znamená strop úvěrového rámce
nebo celkovou částku poskytnutou
v rámci smlouvy, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr.
Podmínky čerpání
To znamená, jakým způsobem a kdy
obdržíte peníze.

Jednorázový a bezúčelový spotřebitelský úvěr.
[●]

Bezhotovostní forma poskytnutí úvěru:
Úvěr je úvěrujícím odeslán bezhotovostní formou
na bankovní účet klienta, a to bez zbytečného
odkladu po uzavření smlouvy.
Hotovostní forma poskytnutí úvěru:
Klient je oprávněn čerpat úvěr do 48 hodin po
uzavření smlouvy prostřednictvím vybraného
obchodního partnera úvěrujícího na čerpacích
stanicích EuroOil.

Doba trvání spotřebitelského úvěru
Doba trvání úvěru činí [●].
Splátky a případně způsob rozdělení Klient je povinen vrátit úvěrujícímu úvěr spolu s
splátek
poplatkem za poskytnutí úvěru a úrokem
jednorázově nejpozději do [●] kalendářních dnů od
jeho poskytnutí úvěrujícím, a to bezhotovostní
formou na bankovní účet úvěrujícího uvedený ve
smlouvě. Pokud den splatnosti úvěru připadne na
den, který není dnem, kdy jsou banky v České
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republice otevřeny veřejnosti („bankovní den“), je
úvěr splatný nejbližší následující bankovní den v
České republice.
Celková částka, kterou je třeba zaplatit [●] Kč.
To znamená výše vypůjčené jistiny plus
úroky a případné další náklady
související s Vaším úvěrem.
Splátky
nevedou
k okamžitému Je-li klient povinen splácet úvěrujícímu na základě
umořování jistiny.
více smluv o spotřebitelském úvěru uzavřených s
úvěrujícím více úvěrů a nesdělí-li klient při
provedení platby jakékoliv finanční částky výslovně
jinak, platí, že veškeré peněžní částky uhrazené
klientem úvěrujícímu budou úvěrujícím započítány
v následujícím pořadí na úhradu:
 nákladů na soudní či mimosoudní vymáhání
dlužné částky, má-li na ně úvěrující nárok;
 úhradu smluvní pokuty a úroku z prodlení, máli na ně úvěrující nárok;
 poplatku za poskytnutí úvěru jinou než
bezhotovostní formou, pokud takovou formu
klient při výběru úvěru zvolil;
 poplatku za poskytnutí úvěru;
 úroku; a
 jistiny úvěru.

3. Náklady spotřebitelského úvěru
Zápůjční úroková sazba nebo případně
různé zápůjční úrokové sazby, které se
na smlouvu, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr, vztahují
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.

Pevná
roční
zápůjční
úroková
sazba
s předpokladem úrokového období trvajícího [●]
činí: [●]
Výše RPSN použitá na klientův úvěr je [●] % a
úvěrující ji vypočítal z hodnot a podmínek
úvěrového obchodu platných a mu známých k datu
vyhotovení těchto informací.
Výše uvedená hodnota RPSN platí za následujících
předpokladů:
 poplatek za poskytnutí úvěru a úrok se hradí
společně se splátkou jistiny úvěru; a
 splátky úvěru jsou hrazeny řádně a včas.
Do výpočtu RPSN jsme nezahrnuli:
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náklady splatné v důsledku neplnění některé
z povinností klienta stanovených ve
smlouvě;
náklady, jejichž výše není ke dni vyhotovení
těchto informací úvěrujícímu známa; a
náklady, jejichž zahrnutí do RPSN není
povinné.

Pokud se skutečnost bude od těchto předpokladů
lišit, výše RPSN se může změnit.
Reprezentativní příklad:
[●].
Výše RPSN: [●]%.
Je pro získání úvěru nebo pro jeho
získání za nabízených podmínek
nezbytné uzavřít
— pojištění úvěru nebo
Ne
— smlouvu o jiné doplňkové službě?
Ne
Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli
známy, nejsou zahrnuty v RPSN.
Související náklady
Za poskytnutí úvěru klient platí poplatek za
poskytnutí úvěru, jenž slouží k úhradě nákladů
úvěrujícího spojených se zpracováním žádosti o
poskytnutí úvěru.
Veškeré další náklady vyplývající Klient hradí případné bankovní poplatky za
ze smlouvy, ve které se sjednává provedení operace, během níž jsou splátka úvěru,
spotřebitelský úvěr
úrok a poplatek za poskytnutí úvěru převedeny na
účet úvěrujícího, s výjimkou bankovního poplatku
za příchozí položku bance, ve které je veden
bankovní účet úvěrujícího.
Klient hradí úvěrujícímu poplatek ve výši 100 Kč za
hotovostní čerpání úvěru
Náklady v případě opožděných plateb Pokud klient nezaplatí úvěrujícímu řádně a včas
jakoukoli platbu ze smlouvy, je úvěrující oprávněn
Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít požadovat po klientovi poskytnutou jistinu úvěru,
závažné důsledky (např. nucený prodej smluvní úrok v plné výši beze slevy, úrok z prodlení
majetku) a způsobit potíže při získávání ve výši stanovené právním předpisem upravujícím
úvěru v budoucnosti.
úroky z prodlení, účelně vynaložené náklady, které
úvěrujícímu vznikly v souvislosti s prodlením
klienta a smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně
z částky, ohledně níž je klient v prodlení.
4. Další důležité právní aspekty
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Právo na odstoupení od smlouvy, ve Klient má právo odstoupit od smlouvy, a to ve lhůtě
které se sjednává spotřebitelský úvěr
14 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.
Máte právo odstoupit od této smlouvy, Klient je povinen o svém odstoupení informovat
a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů.
úvěrujícího formou jednostranného právního
jednání, a to dopisem zaslaným prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb na jeho adresu
uvedenou v záhlaví smlouvy nebo e-mailem
zaslaným na e-mailovou adresu úvěrujícího,
nejpozději v poslední den výše uvedené lhůty, když
klient může pro odstoupení použít vzorový
formulář, který je umístěn na Internetové webové
stránce úvěrujícího.
Předčasné splacení
Ano, klient má právo zcela či zčásti předčasně
splatit úvěr, a to kdykoliv v průběhu trvání smlouvy.
Máte právo splatit spotřebitelský úvěr
předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo
zčásti.
Věřitel má v případě předčasného V případě předčasného splacení úvěru je klient
splacení nárok na náhradu nákladů.
povinen uhradit úvěrujícímu účelně vynaložené
náklady, které mu vzniknou v souvislosti
s předčasným splacením.

Vyhledávání v databázi

Výše těchto nákladů nesmí překročit 0,5 %
z předčasně splacené části celkové výše Úvěru a
částku úroku, kterou by klient zaplatil za dobu od
předčasného splacení do skončení úvěru.
Úvěrující je povinen klienta bezplatně a bez
zbytečného odkladu vyrozumět o výsledku
vyhledávání údajů o klientovi v příslušných
databázích a registrech, pokud je na základě
takového vyhledávání zamítnuta žádost o
poskytnutí úvěru.

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.
Právo na návrh smlouvy, ve které se Klient má nárok na požádání obdržet bezplatnou
sjednává spotřebitelský úvěr
kopii návrhu smlouvy.
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.
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Doba, po kterou je věřitel vázán
informacemi
poskytnutými
před
uzavřením smlouvy, ve které se
sjednává spotřebitelský úvěr nebo
návrhem na uzavření této smlouvy.
Použití kapitálu, vytvořeného platbami
spotřebitele
namísto
splácení
spotřebitelského
úvěru
povede
k úplnému splacení spotřebitelského
úvěru:

Tyto informace platí od okamžiku odeslání žádosti
o poskytnutí úvěru do okamžiku uzavření smlouvy,
nejpozději však do sedmi dnů od jejich převzetí.

NE

Je-li relevantní:
5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh
na dálku
a) o věřiteli
Zástupce
věřitele
ve
domovském členském státě
Adresa

Telefonní číslo
E-mailová adresa
Adresa internetových stránek
Zápis v rejstříku

Vašem CreditPortal, a.s.
Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7

+ 420 222 209 011
info@creditportal.cz
www.creditportal.cz
IČO: 05561302
Spisová značka: B 22003 vedená u Městského
soudu v Praze
Orgán dohledu
Orgánem vykonávající dohled nad dodržováním
povinností úvěrujícího je Česká obchodní inspekce
na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 a po
udělení oprávnění poskytovatele spotřebitelských
úvěrů dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském
úvěru dále Česká národní banka, na adrese Na
Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Výkon práva na odstoupení od této Klient má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od
smlouvy
uzavření smlouvy, přičemž je povinen o svém
odstoupení informovat úvěrujícího formou
jednostranného právního jednání, a to dopisem
zaslaným
prostřednictvím
provozovatele
poštovních služeb na jeho adresu uvedenou v
záhlaví smlouvy nebo e-mailem zaslaným na emailovou adresu úvěrujícího, nejpozději v poslední
den výše uvedené lhůty, když klient může pro
odstoupení použít vzorový formulář, který je
umístěn na Internetové webové stránce úvěrujícího.

CreditPortal, a.s.
Právo státu, podle nějž postupuje věřitel Právní řád České republiky
před uzavřením smlouvy, ve které se
sjednává spotřebitelský úvěr.
Užívání jazyků
Smlouva a související dokumenty budou
poskytnuty v českém jazyce. Po dobu trvání
Smlouvy
bude
poskytovatel
s klientem
komunikovat v českém jazyce.
c) o prostředcích nápravy
Existence mechanismu mimosoudního Klient je oprávněn svůj případný spor s úvěrujícím
urovnávání
stížností
a prostředků řešit mimosoudně prostřednictvím finančního
nápravy a přístup k němu
arbitra (kontaktní údaje: Finanční arbitr České
republiky, Legerova 69, 110 00 Praha 1).
Datum vyhotovení těchto informací: [●]
Vyhotovil/a: [●]
Prohlašuji tímto, že:
- mi tyto informace byly poskytnuty níže uvedeného dne;
- mi byly náležitě vysvětleny jednotlivé části těchto informací pro posouzení, jestli
finanční služba odpovídá mým potřebám a finanční situaci;
- jsem byl/a řádně informována, že smlouvu o spotřebitelském úvěru nemusím uzavírat
ihned, ale mohu si ji v klidu si ji prostudovat, porovnat s nabídkami jiných finančních
institucí a až následně, nejpozději však do sedmi dnů od převzetí těchto informací, tuto
smlouvu uzavřít;
- jsem byl/a ujištěn/a, že využití mého práva na řádné prostudování těchto informací nijak
nezhorší moji možnost získat nabízený úvěr ani negativně neovlivní přístup společnosti
při poskytování úvěru; a
- jsem byl/a upozorněn/a na to, že smlouvu se mnou Úvěrující nemůže uzavřít, dokud u
něj neproběhnou všechny potřebné schvalovací procesy podle vnitřních pravidel
Úvěrujícího. Proto se nespoléhám na to, že se mnou Úvěrující uzavře smlouvu a že mi
poskytne úvěr dokud není smlouva skutečně uzavřena.
Dne _________________________
[doplní se titul, jméno, příjmení klienta]
Druh a číslo průkazu totožnosti: _____________________

Podpis / elektronický kód zaslaný pomocí SMS: ________________

