
SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

Č. _____

CREDITSTAR CZECH s.r.o.

IČ 242 47 936

se sídlem: Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C, vl. 197149

tel. číslo: +420228885888

email: info@creditstar.cz

web: www.creditstar.cz

číslo účtu: 2101011736/2010

Poskytovatel spotřebitelského úvěru ve smyslu § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském
úvěru

dále jako VĚŘITEL

_____

rodné číslo: _____

adresa trvalého bydliště: _____

korespondenční adresa: _____

tel. číslo: _____

e-mail: _____

číslo účtu: _____

dále jako KLIENT

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, že podle § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „OZ") a zákona č.257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru, uzavírají tuto SMLOUVU O
SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dále jen „Smlouva").

Předmětem této Smlouvy je závazek Věřitele poskytnout Klientovi neúčelový spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení
(dále jen „Úvěr") v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve
znění zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění ve sjednané výši dle žádosti Klienta, učiněné
prostřednictvím webového rozhraní Věřitele dostupného na www.creditstar.cz, ve kterém se Klient registroval a závazek
Klienta ve sjednané době Úvěr vrátit spolu s úroky v dohodnuté výši, a to vše za podmínek stanovených touto
Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) Věřitele, které tvoří nedílnou součást této
Smlouvy.

Věřitel sděluje Klientovi povinné informace v souladu s ustanovením § 106 zákona č. 257/2016 Sb., zákona o
spotřebitelském úvěru, v aktuálním znění, (dále jen „ZOSÚ“) níže, přičemž uzavřením této Smlouvy Klient stvrzuje, že
se s těmito informacemi seznámil, a že jim porozuměl.

Klient prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb. a zavazuje se informovat
Věřitele, pokud by se jí stal nebo toto prohlášení neodpovídalo skutečnosti.

Smluvní strany si sjednávají individuální podmínky Úvěru následovně:



INDIVIDUÁLNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O
SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU:

Kontaktní údaje smluvních stran Viz. záhlaví Smlouvy

Druh spotřebitelského úvěru Neúčelový spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení

Celková výše spotřebitelského úvěru v Kč (vypůjčená
částka)

_____

Způsob čerpání spotřebitelského úvěru

Po obdržení potvrzení od Věřitele o Poskytnutí Úvěru
bude Úvěr poukázán na bankovní účet Klienta, a to
nejpozději následující pracovní den bezhotovostním
převodem ve smyslu zákona č. 124/2002 Sb., o
platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

Úroková sazba spotřebitelského úvěru

pevná, 
_____ % z vypůjčené částky denně. V případě splnění
podmínek akce „První půjčka zdarma“, případně jinak
nazvané kampaně s obdobným obsahem, jinak 0.9 % z
vypůjčené částky denně

RPSN
_____ % v případě splnění podmínek akce „první půjčka
zdarma“, případně jinak nazvané kampaně s obdobným
obsahem

Datum poskytnutí spotřebitelského úvěr
Datum odeslání finančních prostředků Klientovi. Viz
Faktura ke Smlouvě o spotřebitelském úvěru.

Doba trvání spotřebitelského úvěru

Termín splatnosti spotřebitelského úvěru od odeslání finančních prostředků Klientovi

Celková částka splatná ke dni splatnosti
spotřebitelského úvěru

_____ V případě splnění podmínek akce „První půjčka
zdarma“, případně jinak nazvané kampaně s obdobným
obsahem

Počet splátek

Výše splátky(-ek)

Termín(y) splátky(-ek) Viz faktura ke Smlouvě o spotřebitelském úvěru.

Smluvní pokuta
0.1 % denně z částky (jistiny), ohledně níž je klient v
prodlení.

Další sankce z prodlení

Kromě smluvní pokuty, je Věřitel oprávněn na Klientovi
nárokovat náhradu účelně vynaložených nákladů, které
Věřiteli vznikly v souvislosti s vyhotovením a zasláním
každé písemné upomínky nebo výzvy k zaplacení
Klientovi. Výše těchto účelně vynaložených nákladů je
stanovena na 200,- Kč za každou písemnou upomínku
nebo výzvu k zaplacení.

Předčasné splacení

Klient je oprávněn Úvěr zcela nebo zčásti splatit
kdykoliv po dobu trvání Úvěru, přičemž má právo na
poměrné snížení celkových nákladů Úvěru. V takovém
případě má Klient právo na snížení celkových nákladů
Úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl
spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k
předčasnému splacení Úvěru.

Klient je oprávněn písemně odstoupit od této Smlouvy



Právo na odstoupení od této Smlouvy

bez uvedení důvodu do 14 dnů od jejího uzavření, a to s
účinky okamžikem doručení odstoupení Věřiteli do
sídla Věřitele: Creditstar Czech, se sídlem Pobřežní
249/46, Karlín, 186 00 Praha 8 nebo elektronickými
kanály. Lhůta pro odstoupení je považována za
zachovanou, je-li odstoupení odesláno Věřiteli v listinné
podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v
poslední den lhůty. Důsledkem odstoupení Klienta od
Smlouvy o Úvěru je zánik Smlouvy o Úvěru. 

Do 30 dnů po odstoupení je Klient povinen uhradit
Věřiteli jistinu Úvěru a příslušný úrok ode dne čerpání
Úvěru do dne splacení jistiny.

Orgán dohledu Česká národní banka

Mimosoudní řešení sporů

K rozhodování sporů ze Smlouvy o spotřebitelském
úvěru mimosoudní cestou je příslušný rovněž finanční
arbitr: Finanční arbitr České republiky, Legerova 69,
110 00 Praha 1, Tel.: + 420 257 042 094, e-mail:
arbitr@finarbitr.cz, www.finarbitr.cz, ID datové
schránky: qr9ab9x.

Tato Smlouva je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a to způsobem uvedeným ve VOP v čl.
4.1.1 až 4.1.9 dostupných na www.creditstar.cz a, jež jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Klient uzavřením této
Smlouvy vyslovuje souhlas se zněním VOP.

Za datum uzavření Smlouvy se považuje datum odeslání finančních prostředků Klientovi Vizuvedené na Faktuře ke
Smlouvě o spotřebitelském úvěru. Termíny splatnosti jednotlivých splátek jsou uvedeny na Faktuře ke Smlouvě o
spotřebitelském úvěru, která je nedílnou součástí této Smlouvy a kterou obdrží Klient elektronickými kanály po
odeslání finančních prostředků Klientovi.

Klient má právo obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření (tj. tabulky obsahující dlužné platby,
lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé splátky ukazující umořování jistiny, úrok
vypočítaný na základě úrokové sazby a veškeré dodatečné náklady.

Otázky touto Smlouvou neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Věřitele, které tvoří nedílnou součást
této Smlouvy.

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě své vážné a svobodné vůle, její obsah si přečetli a uzavřením této
Smlouvy s ním vyslovují svůj souhlas.

Tauri Jaanson, jednatel

za společnost Creditstar Czech s.r.o.

Podpis Klienta byl uskutečněn elektronicky prostřednictvím webového rozhraní Věřitele dostupného na
www.creditstar.cz, na kterém se Klient registroval a to způsobem uvedeným ve VOP v čl. 4.1.1 až 4.1.9 dostupných
na www.creditstar.cz, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Klient prohlašuje, že při uzavírání této Smlouvy vystupuje jako spotřebitel (tzn. mimo rámec své podnikatelské činnosti
nebo jiné samostatně výdělečné činnosti).

Jméno a příjmení: _____, Rodné číslo: _____, IP adresa: _____

za Klienta
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