Smlouva o spotřebitelském úvěru č. XX______________
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Občanský průkaz:
Trvale bytem:
Adresa pro douručování:
Telefon:
Email:

Klient

Číslo účtu:
Věřitel

+420
@
/

CentroFinance, s.r.o.
Se sídlem: Česká 57, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227044
IČ:
03057151
Telefon:
+420 774 898 899
Email:
beroun@centrofinance.cz
Www:
https://www.pujcky.club, http://www.zapujcky.eu
Pobočka:

uzavírají smlouvu o spotřebitelském úvěru dle zákona o spotřebitelském úvěru 257/2016 Sb.
Úvěr
Druh úvěru
Výše úvěru:
Celková částka splatná Klientem:
Roční procentní sazba nákladů (RPSN):
Doba trvání
Konečná splatnost úvěru:
Zápujční úroková sazba:
Poplatek za poskytnutí a správu úvěru:

Hotovostní, bezúčelový
xxx Kč
xxx Kč
xxx % - RPSN je stanovena v souladu s ust. § 133 a násl. a části I. Přílohy č.1 k zákonu č. 257/2016
Sb. Výpočet RPSN je uveden v příloze č.3 této smlouvy.
xxx dní
xx.xx.xxxx
0,10 % denně je neměnný po celou dobu trvání úvěru a platný i pro případ opožděných plateb.
xxx Kč/měsíčně, kdy nárok na tento poplatek Věřiteli vzniká při poskytnutí úvěru a dále každý
byť jen započatý měsíc trvání úvěru.

Splátky
Počet splátek:
Datum a výše jednotlivé splátky:

xxx
Datum a výše jednotlivých splátek jsou uvedeny ve splátkovém kalendáři, který je nedílnou součástí
této smlouvy jako příloha č. 1
V hotovosti na kterékoli pobočce Věřitele či bezhotovostně na účet Věřitele
Jakékoliv platby Klienta se započítávají na úhradu všech splatných závazků vůči Věřiteli z titulu
poskytnutého úvěru v tomto pořadí: 1. na smluvní pokutu, 2.na poplatky za poskytnutí a správu
úvěru, 3. na zápůjční (smluvní) úrok, 4. na jistinu, a to vždy na ten závazek v tom kterém pořadí,

Způsob úhrady splátek:
Způsob přiřazování plateb:

který je dříve splatný.
Postup Věřitele při prodlení Klienta
Nebude-li splátka uhrazena do data splatnosti, podléhá neuhrazená jistina:
- smluvní pokutě ve výši 0,1% denně z částky, ohledně níž je Klient v prodlení
Předčasné splacení spotřebitelského úvěru
Klient je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má Klient právo na snížení celkových
nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl Klient povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru. Pro
případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má Věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením,
max. 0,0 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.
Odstoupení od smlouvy
Klient může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů, písemně, ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Došlo-li k odstoupení od smlouvy, je Klient povinen Věřiteli
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, vrátit jistinu (výši úvěru). V tom případě je Klient povinen zaplatit Věřiteli úrok ve výši, na kterou
by Věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena.
Orgán dohledu
Dohled nad Věřitelem vykonává Česká národní banka.
Souhlas se zpracováním osobních údajů

viz Část IX Všeobecných obchodních podmínek
Všeobecné obchodní podmínky
Nedílnou součásti této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky Věřitele platné ke dni podpisu této smlouvy a tvoří přílohu č.2 této smlouvy.
Finanční arbitr
Klient bere na vědomí, že spory vzniklé při plnění této Smlouvy je oprávněn řešit finanční arbitr. Bližší podmínky a způsob vyřizování těchto sporů je upraven v zákoně
č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění.
Prohlášení klienta
Klient tímto prohlašuje, že souhlasí se všemi shora uvedenými podmínkami a že smlouva odpovídá jeho pravé a svobodné vůli.

V ____________ dne _________
Věřitel:

Klient:
___________________________________________________________
Podpis věřitele
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___________________________________________________________
Podpis klienta

