
OSOBNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O 
SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
Smlouva č. <číslo smlouvy> 
Datum <datum smlouvy> 

Věřitel

Provident Financial s.r.o. 
IČO: 25621351  
DIČ: CZ25621351 
Se sídlem: Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze pod sp.zn. C 55523 
WhatsApp: 723 53 53 53 
e-mail: ahoj@creditea.cz 
www.creditea.cz

Zákazník

<celé jméno> 
Osobní identifikační kód: <ssn>  
Adresa: <adresa>  
Tel .: <telefon> 
E-mail: <email>

<celé jméno>

Řádek adresy 1

Řádek adresy 2

Řádek adresy 3

Druh spotřebitelského úvěru:

Celková výše spotřebitelského úvěru:

To znamená strop spotřebitelského úvěru, který je zákazníkovi 
poskytnut na základě Smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Doba  trvání spotřebitelského úvěru:

Běžný bankovní účet zákazníka:

Datum splatnosti minimální měsíční platby:

Výše, počet a četnost minimálních plateb:

Zápůjční úroková sazba:

Roční procentní sazba nákladů (RPSN)*:

Celková částka, kterou má zákazník zaplatit *:

Bezúčelový spotřebitelský úvěr ve formě Kreditní linky s možností 
opakovaného čerpání až do výše pevně stanoveného stropu 
spotřebitelského úvěru.

<strop Kreditní linky> Kč

Smlouva o spotřebitelském úvěru je uzavřena na dobu neurčitou.

<IBAN>

Každý kalendářní měsíc <datum splatnosti v měsíci>. den

Zákazník je povinen hradit ve prospěch společnosti Provident 
Financial s.r.o. minimální měsíční platby, a to vždy do doby, 
dokud zákazník neuhradí celkovou dlužnou částku. Informace o 
konkrétní výši, počtu a četnosti plateb, které je zákazník povinen 
společnosti Provident Financial s.r.o. hradit, bude zákazníkovi 
sdělena každý kalendářní měsíc prostřednictvím rozpisu plateb, 
který bude zákazníkovi dostupný online na účtu Creditea www.
creditea.cz, o vystavení rozpisu plateb bude zákazník vyrozuměn 
e-mailem. 

Roční pevná úroková sazba je …% 

<rpsn>% ročně

< …> Kč

Podmínky čerpání Kreditní linky poskytnuté na základě smlouvy o spotřebitelském úvěru podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském 
úvěru, ve znění pozdějších předpisů

* Pokud by byla celková výše spotřebitelského úvěru vyčerpána okamžitě a v plné výši, jistina čerpaného spotřebitelského úvěru by byla 
splacena ve stejných pravidelných měsíčních splátkách počínaje jeden měsíc po dni prvního čerpání. Po dobu trvání čerpaného úvěru 
by se nezměnila výše úrokové sazby a pokud by byl úvěr poskytnut na období jednoho roku.

Smlouva o spotřebitelském úvěru je tvořena a její nedílnou součástí jsou osobní podmínky Smlouvy o spotřebitelském úvěru a smluvní 
podmínky ke Smlouvě spotřebitelském o úvěru.
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