
STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

Zájemce o úvěr (dále také jako „Zákazník“) potvrzuje, (i) že od společnosti Provident Financial s.r.o. (dále také jako „Provident“) obdržel na 
trvalém nosiči dat Standardní informace o spotřebitelském úvěru, (ii) že byl seznámen s návrhem textu smlouvy o spotřebitelském úvěru, (iii) že 
mu ze strany Providentu bylo poskytnuto náležité vysvětlení tak, aby byl schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva o spotřebitelském úvěru 
odpovídá jeho potřebám a finanční situaci, a to včetně vysvětlení předsmluvních informací poskytnutých ve formě Standardních informacích o 
spotřebitelském úvěru, včetně důsledků prodlení a základních informací o jednotlivých nabízených produktech a jejich dopadech na Zákazníka a 
(iv) skutečnost, že k poskytnutým Standardním informacím o spotřebitelském úvěru nemá žádné další dotazy a rozumí dopadu poskytnutých 
informací.

1. Jméno a kontaktní údaje věřitele

Věřitel
Adresa
IČO:
Společnost zapsaná:

WhatsApp
E-mailová adresa
Adresa internetových stránek

Provident Financial s.r.o. 
Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika
25621351
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 55523
+420 723 53 53 53
ahoj@creditea.cz
www.creditea.cz

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru ve smyslu zákona č. 257/2016, o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších 
předpisů

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

Celková výše spotřebitelského úvěru

To znamená strop Kreditní linky nebo celkovou částku poskytnutou 
v rámci smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.

5 000,00  Kč

Podmínky čerpání 

To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze 

Peníze budou Providentem zasílány na bankovní účet uvedený 
Zákazníkem ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru do 5
pracovních dní poté, co Zákazník požádá Provident o čerpání úvěru). 
Zákazník může požádat pouze o vyplacení takové finanční částky 
(čerpání úvěru), která je v době žádosti rovna rozdílu poskytnutého 
stropu úvěrového rámce a dosud Zákazníkem nesplaceného úvěru.

Doba trvání spotřebitelského úvěru Smlouva o spotřebitelském úvěru se uzavírá na dobu neurčitou.

Splátky a případně způsob rozdělení splátek
Za každý měsíc, ve kterém Zákazník využívá svou Kreditní linku, 
Zákazník hradí Providentu minimální splátku zohledňující výši 
čerpaného úvěrového rámce a přirostlý úrok. Minimální měsíční 
splátka je vyčíslena na základě anuitní platby v závislosti na délce 
splátkového období 9 měsíců. 

Poplatky související s poskytnutým spotřebitelským úvěrem budou 
hrazeny spolu s měsíčními splátkami. 

Celková částka, kterou je třeba zaplatit 

To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné další 
náklady související s Vaším spotřebitelským  úvěrem.

Celková dlužná částka, kterou má Zákazník zaplatit spotřebitelský 
úvěr + úrok činí 6 819,94  Kč.
Toto je celková částka, kterou je Zákazník povinen zaplatit, pokud 
byla celková výše spotřebitelského úvěru vyčerpána okamžitě, v plné 
výši a úvěr byl sjednán na období jednoho roku. Jistina čerpaného 
Úvěru bude splacena ve stejných pravidelných měsíčních splátkách 
počínaje jeden měsíc po dni prvního čerpání. Po dobu trvání 
čerpaného Úvěru  by se nezměnila výše úrokové sazby.

3. Náklady spotřebitelského úvěru

Zápůjční úroková sazba nebo případně různé zápůjční úrokové 
sazby, které se na Smlouvu o spotřebitelském úvěru, ve které se 
sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují

Roční úroková sazba je 60,00  % a je pevná.
Pokud se změní ekonomické podmínky na finančních trzích, může 
Provident úrokovou sazbu jednostranně změnit. Tato změna bude 
Zákazníkovi oznámena minimálně dva měsíce předem.
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Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

Jedná se o celkové náklady spotřebitelského úvěru vyjádřené jako 
roční procento celkové výše úvěru.
Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky.

RPSN činí 81,02  %.

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

Je pro získání Úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek 
nezbytné uzavřít
- pojištění Úvěru nebo
- smlouvu o jiné doplňkové službě?

Nejsou-li náklady na tyto služby Providentu známy, nejsou zahrnuty 
v RPSN. 

Ne
Ne

Související náklady

Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady související se 
Smlouvou o úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, změnit.

Provident je oprávněn jednostranně měnit příslušné poplatky 
spotřebitelského úvěru, pokud to bude podloženo zvýšením nákladů 
Providentu. Zákazník bude o veškerých změnách informován 
prostřednictvím svého účtu (který bude Zákazníkovi vytvořen 
Providentem v souvislosti se Smlouvou o úvěru), a to minimálně dva 
měsíce předem.

Náklady v případě opožděných plateb

Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky a způsobit 
potíže při získávání jiného spotřebitelského úvěru v budoucnosti.

Mezi důsledky prodlení Zákazníka se zaplacením dlužných splátek 
patří:
- právo Providentu ukončit Smlouvu o spotřebitelském úvěru 

výpovědí;

- právo Providentu vyzvat Zákazníka k vrácení celého dosud 
nesplaceného úvěru za podmínek stanovených Smlouvou o úvěru;

- právo Providentu ukončit oprávnění čerpat úvěr;

- právo Providentu požadovat po Zákazníkovi, za podmínek 
stanovených Smlouvou o úvěru, uhrazení účelně vynaložených 
nákladů na zaslání zpoplatněné upomínky k úhradě dlužné částky 
ve výši 300,- Kč za jednu zaslanou upomínku (poplatek za 
zaslanou upomínku). Provident je oprávněn zaslat maximálně 2 
(dvě) upomínky za měsíc;

- právo Providentu požadovat po zákazníkovi zákonný úrok z 
prodlení z jakéhokoliv dluhu zákazníka vůči Providentu po 
splatnosti;

- právo Providentu požadovat po zákazníkovi, za podmínek 
stanovených Smlouvou o úvěru, uhrazení účelně vynaložených 
nákladů spojených s vymáháním dluhu.

4. Další důležité právní aspekty

Právo na odstoupení od Smlouvy o spotřebitelském úvěru, ve které 
se sjednává spotřebitelský úvěr 

Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních 
dnů.

Ano

Předčasné splacení

Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela 
nebo zčásti.

Zákazník je oprávněn předčasně splatit poskytnutý úvěr zcela nebo 
zčásti kdykoliv po dobu trvání Smlouvy o spotřebitelském úvěru.

V případě předčasného splacení má věřitel nárok na náhradu. Ne
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Vyhledávání v databázi

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.

Provident před uzavřením Smlouvy o spotřebitelském úvěru a 
následným poskytováním úvěru posoudí úvěruschopnost Zákazníka 
na základě nezbytných, spolehlivých, dostatečných a přiměřených 
informací získaných od Zákazníka, a pokud je to nezbytné z databáze 
Providentu nebo třetích stran umožňující posouzení úvěruschopnosti 
Zákazníka. V případě, že je žádost Zákazníka o uzavření Smlouvy o 
spotřebitelském úvěru a poskytnutí úvěru zamítnuta na základě 
vyhledávání v těchto databázích za účelem posouzení jeho schopnosti 
splácet úvěr, Provident bezodkladně informuje Zákazníka o výsledku 
tohoto nahlédnutí a oznámí mu informaci o použité databázi, pokud 
není poskytnutí této informace v rozporu s právními předpisy na 
ochranu osobních údajů nebo veřejným pořádkem. 

Provident při poskytování úvěru pořizuje ze své databáze nebo z 
databáze třetích stran dokumenty nebo jiné záznamy, které využívá 
pouze pro vyhodnocení předpokladů řádného splácení dluhů 
Zákazníka a vyhledáváním z těchto databází se tak informuje o 
případných údajích o dluzích, které vypovídají o úvěruschopnosti 
Zákazníka. Provident pořizuje dokumenty nebo jiné záznamy z těchto 
databází v rozsahu, který je nezbytný pro hodnověrné osvědčení 
řádného plnění povinností Zákazníka.

Právo na návrh Smlouvy o spotřebitelském úvěru, ve které se 
sjednává spotřebitelský úvěr 

Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu Smlouvy o 
spotřebitelském úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. To 
neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit 
k uzavření smlouvy s Vámi.

Zákazník má právo obdržet bezplatně jedno vyhotovení návrhu textu 
Smlouvy o spotřebitelském úvěru v listinné podobě a/nebo na jiném 
trvalém nosiči dat, a to v dostatečném předstihu před uzavřením 
Smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Doba, po kterou je věřitel vázán informacemi poskytnutými před 
uzavřením Smlouvy o spotřebitelském úvěru, ve které se sjednává 
spotřebitelský úvěr nebo návrhem na uzavření této Smlouvy o 
spotřebitelském úvěru.

Informace obsažené v těchto Standardních informacích 
o spotřebitelském úvěru platí 7 kalendářních dnů.

5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku

(a) o věřiteli 

Orgán dohledu Česká národní banka 
Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1, (www.cnb.cz)

(b) o prostředcích nápravy

Existence mechanismu mimosoudního urovnání stížnosti a 
prostředků nápravy a přístup k němu.

Veškeré spory ohledně Smlouvy o spotřebitelském úvěru mají obě 
strany zájem řešit vyjednáváním smíru, proto je Zákazník v případě 
neshod ohledně Smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo vzniku jiných 
problémů v rámci vztahu s Providentem oprávněn kontaktovat 
oddělení zákaznických služeb Providentu prostřednictvím e-mailu 
ahoj@creditea.cz nebo přes WhatsApp +420 723 53 53 53. Pokud 
nebude dosaženo smírného řešení, je Zákazník oprávněn obrátit se na 
finančního arbitra za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského 
sporu vzniklého ze Smlouvy o spotřebitelském úvěru (http://
www.finarbitr.cz).
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