Dodatok k Osobitným podmienkam
Zmluvy číslo XXX
(ďalej aj zmluva o pôžičke)
uzavretý medzi
Zmluvné strany:
VERITEĽ:
Spoločnosť: CreditONE s.r.o.
Sídlo: Košická 49, 821 08 Bratislava
IČO: 46559051
DIČ: 2023455720
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, odd.: Sro, vl. č.:
72761/B
Konajúca prostredníctvom: Pavel Strnádek - konateľ
Bankové spojenie:
5033944406/0900,

14870058/5200, 20537411/6500, 4016800414/7500,
2921883521/1100,
4001219918/3100,

E-mail: info@creditone.sk
Telefón:+421 2 210 25 010
(ďalej len „Veriteľ")

a

KLIENT:
Meno a priezvisko: XXX
Rodné číslo: XXX
Adresa trvalého bydliska: XXX
Adresa prechodného bydliska: XXX
Číslo OP/číslo pasu: XXX
Číslo bankového účtu (Iban): XXX

1188962002/1111,
3227434851/0200

Číslo mobilného telefónu: XXX
E-mail: XXX
(ďalej len „Klient")

Účel Dodatku
Účelom uzavretia tohto Dodatku je zmena Zmluvy o pôžičke, ktorú medzi sebou jej zmluvné strany
uzavreli.
1. Zmena Zmluvy o pôžičke
1.1 Veriteľ a Klient uzavreli Zmluvu o pôžičke, na základe ktorej bola Klientovi poskytnutá pôžička
s týmito dohodnutými podmienkami :
a)

Pôžička vo výške XXX Eur,

b)

Výšku úroku XXX Eur,

c)

Deň splatnosti pôžičky (pôžička + úrok z pôžičky) XXX.

1.2. Klient požiadal Veriteľa o zmenu Dňa splatnosti pôžičky z dohodnutého v zmluve o pôžičke na
nový termín XXX. Tento deň je dňom konečnej splatnosti pôžičky.

1.3. Klient sa zaväzuje zaplatiť za zmenu termínu podľa bodu 1.2 Poplatok za zmenu v dohodnutej
výške. Poplatok za zmenu je splatný spolu so Splátkou (zodpovedajúcou súčtu Pôžičky a úroku) v deň
podľa bodu 1.2.

1.4. Zmena podľa bodu 1.2 je účinná dňom súčasného splnenia týchto podmienok :
a)
Veriteľ akceptoval žiadosť Klienta o zmenu Dňa splatnosti pôžičky (formou sms-správy, e-mailom
alebo iným spôsobom),a súčasne
b)

Klient požiadal o zmenu podľa bodu 1.2 najneskôr v Deň splatnosti pôžičky.

Veriteľ sa môže, ale nemusí, dohodnúť s Klientom, že o zmenu je možné požiadať aj neskôr, V takom
prípade ale Veriteľ bude požadovať úhradu záväzkov Klienta ako sú notifikačné poplatky, zákonný
úrok z omeškania, ak na ne vznikol už nárok.

1.5. Poplatok za zmenu podľa bodu 1.2. je určený vo výške XXX Eur.

1.6 Klient je oprávnený požiadať aj o ďalšie zmeny Dňa splatnosti pôžičky, ako je uvedený v bode
1.2, alebo zmenený podľa tohto bodu. Za každú túto zmenu je Klient povinný uhradiť Poplatok za
zmenu v tu uvedenej výške, a to v závislosti od pôvodnej výšky Pôžičky a počtu dní, o ktoré sa mení
termín Dňa splatnosti pôžičky. Poplatok podľa tohto bodu a za každú zmenu je splatný najneskôr v deň
nasledujúci po naposledy dohodnutom Dni splatnosti pôžičky, ktorý sa má zmeniť. Ak Klient nesplní
podmienky pre túto zmenu, potom najneskôr v deň nasledujúci po naposledy dohodnutom Dni
splatnosti pôžičky, ktorý sa mal zmeniť, uhradí v 1 (jednej) splátke všetky jestvujúce záväzky voči
Veriteľovi, teda
a)

Pôžičku,

b)

ostatné záväzky (najmä neuhradený Úrok z Pôžičky, neuhradené Poplatky za zmenu a pod.).

Tabuľka obsahuje výrez poplatkov za predĺženie v závislosti na počtu dní:
Poplatok
za
predĺženie
v EUR
Suma
pôžičky

Počet dní

1

5

50

3,93

100

6,05
8,48
11,90
14,45
17,05
19,70
22,51
25,33
28,14
30,95
33,77

5,83
10,25
14,58
19,90
24,52
29,25
34,10
38,97
43,84
48,71
53,58
58,45

150
200
250
300
350
400
450
500
550
600

10

15

20

28

8,20
10,58 12,95 16,75
15,50 20,75 26,00 34,40
22,20 29,83 37,45 49,65
29,90 39,90 49,90 65,90
37,10 49,68 62,27 82,40
44,50 59,75 75,00 99,40
52,10 70,10 88,10 116,90
59,54 80,11 100,69 133,60
66,99 90,13 113,27 150,30
74,43 100,14 125,86 167,00
81,87 110,15 138,45 183,70
89,32 120,17 151,03 200,40

1.7. Nový termín Dňa splatnosti pôžičky podľa bodu 1.6 sa určí pripočítaním počtu dní, o ktoré sa mení
termín Dňa splatnosti pôžičky k naposledy platnému Dňu splatnosti pôžičky a takto určený deň sa
považuje za termín konečnej splatnosti pôžičky.

1.8 Zmena podľa bodu 1.6 je možná len pri splnení všetkých podmienok :
a) Veriteľ akceptoval žiadosť Klienta, a
b) Klient uhradil najneskôr v deň nasledujúci po naposledy dohodnutom Dni splatnosti pôžičky, ktorý
sa má zmeniť, celú sumu záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o pôžičke (vrátane jej doplnení a zmien),
Poplatok za túto zmenu, okrem istiny Pôžičky, a

c) o zmenu termínu Dňa splatnosti pôžičky Klient požiadal v súlade s bodom 1.6. najneskôr v deň
nasledujúci po naposledy dohodnutom termíne Dňa splatnosti pôžičky, ktorý sa má zmeniť.

1.9 Veriteľ môže súhlasiť so zmenou termínu Dňa splatnosti pôžičky aj vtedy, ak neboli splnené
podmienky podľa bodu 1.8; v takom prípade je Klient povinný okrem nárokov podľa tam uvedeného
písmena b) uhradiť aj ostatné záväzky, ako sú napríklad úhrada notifikačných poplatkov, zákonných
úrokov z omeškania a podobne.

2. Ostatné
2.1 Zmluva o pôžičke a jej prípadné doplnenia a zmeny v rozsahu, v akom sa nemenia týmto
dodatkom, platia bez zmeny.

2.2 Dodatok je uzavretý tak, že Klient vyjadruje súhlas s ním podaním návrhu na jeho uzavretie
prostredníctvom klientskej zóny na webových stránkach Veriteľa (najmä v sekcii Príjemca úveru)
alebo iným spôsobom, ktorý môže byť dohodnutý aj osobitne. Pre ďalšiu zmenu podľa bodu 1.6 platí,
že žiadosťou Klienta sa rozumie využitie oprávnenia požiadať o zmenu podľa tohto dodatku. Veriteľ
vyjadruje súhlas a potvrdí uzavretie dodatku SMS správou zaslanou na telefónne číslo naposledy
oznámené Klientom alebo e-mailom alebo v rámci klientskej zóny, ktorá mu je dostupná na webovej
stránke Veriteľa. Aj pre ďalšiu zmenu podľa bodu 1.6 platí, že Veriteľ oznamuje súhlas spravidla vyššie
opísanou formou.

2.3 Ak Veriteľ nezašle SMS správu alebo inak neprejaví súhlas s uzavretím dodatku alebo s ďalšou
zmenou podľa bodu 1.6 (napríklad e-mailom, SMS správou, inou písomnou formou), potom žiadne
zmeny nie sú z jeho strany dohodnuté a schválené.

