ZMLUVA O PÔŽIČKE Č. XXX
OSOBITNÉ PODMIENKY
Dnešného dňa uzavreli

Na základe žiadosti klienta o pôžičku poskytovanú Veriteľom, uzavreli Zmluvné strany túto zmluvu
(ďalej len zmluvu alebo zmluva o pôžičke), ktorá sa skladá z osobitných podmienok a všeobecných
podmienok.

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: 14870058/5200, 20537411/6500, 4016800414/7500, 1188962002/1111,
5033944406/0900, 2921883521/1100, 4001219918/3100, 3227434851/0200

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

Druh pôžičky
Výška pôžičky

Bezúčelová pôžička
XXX EUR

(celková výška pôžičky)
Výška úroku
Splatná suma (istina +
úrok)
Počet splátok
Doba čerpania pôžičky
(počet dní)
Deň splatnosti pôžičky
(dátum)
Ročná percentuálna
miera nákladov (RPMN)
Ročná úroková sadzba
Priemerná RPMN
Podmienky čerpania
úveru

XXX EUR
XXX EUR
1
XXX
XXX
XXX%
XXX%
Nie je stanovená
Schválenie žiadosti klienta o pôžičku

Klient, ktorý nesplnil povinnosť splatiť pôžičku v Deň splatnosti
pôžičky, musí zaplatiť veriteľovi úroky z omeškania stanovenej podľa
príslušných právnych predpisov. Úroky z omeškania sa začnú počítať
V prípade
oneskoreného splácania nasledujúci kalendárny deň po Dni splatnosti pôžičky a účtovanie
splátky sa platí úrok z končí v ten deň, keď bude klientom zaplatená omeškaná suma
pripísaná na bankový účet veriteľa.
omeškania a zmluvná
pokuta

Notifikačné poplatky

V prípade, ak je klient v omeškaní so splatením splátky alebo iného
záväzku je povinný uhradiť aj poplatky, ktoré predstavujú poplatky za
notifikačné SMS správy, emaily a poštu a náklady spojené s mimosúdnym
vymáhaním. Výška poplatku za každú jednu notifikačnú SMS správu
predstavuje 25,00 €, e –mail predstavuje sumu 30,00 € a výška sumy za
jednu notifikačnú poštovú zásielku predstavuje sumu 50,00 €.
14870058/5200

OTP Banka Slovensko a.s.

Poštová banka a.s.
Bankové účty Veriteľa, 20537411/6500
na ktoré v súlade so
zmluvou budú
4016800414/7500 ČSOB a.s.
realizované platby
1188962002/1111 UniCredit banka Slovensko a.s.

5033944406/0900 Slovenská sporiteľňa a.s.
2921883521/1100 Tatra banka a.s.
4001219918/3100 Sberbank a.s.
3227434851/0200 VÚB banka a.s.

2. Vyhlásenie a potvrdenie klienta
2.1. Pred uzatvorením tejto zmluvy Klient dostal podrobné informácie o službách poskytovaných
Veriteľom a podrobne sa s nimi oboznámil, mal dostatok času na prijatie podloženého rozhodnutia
ohľadom uzavretia zmluvy a porovnanie rôznych ponúk.
2.2. Klient je schopný plniť túto zmluvu, je solventný, nemá nesplatné peňažné/finančné záväzky
voči tretím stranám a nie je zapojený do žiadneho sporu a zmluva neporuší žiadne práva či záujmy
tretích strán.
2.3. Klient je oboznámený so všetkými zmluvnými podmienkami, ktorým rozumie a súhlasí s nimi.
2.4. Klient uzatvára túto zmluvu slobodnou vôľou a chápe svoje povinnosti a zaväzuje sa k ich
plneniu.
2.5. V prípade odlišností v Osobitných podmienkach a Všeobecných podmienkach sa postupuje podľa
príslušných ustanovení Osobitných podmienok.
2.6. Klient, ktorý uzavrel zmluvu, má právo disponovať službami, ktoré poskytuje Veriteľ
prostredníctvom elektronických kanálov.
2.7. Klient potvrdzuje, že je oboznámený a súhlasí s tým, že všetky jeho postupy a identifikácie
pomocou digitálnych kanálov (vrátane súhlasu, dohody a jej zmeny, žiadosti o úver a úver klienta,
súhlas na získanie a spracovanie osobných údajov, predloženie prehlásenia a solventnosti klienta)
zodpovedajú transakcii vykonaných v písomnej forme a majú rovnakú právnu silu a rovnaké právne
účinky ako aj písomné dokumenty, potvrdené podpisom žiadateľa o pôžičku, alebo podpismi
zmluvných strán, a tento spôsob vyjadrovania vôle je aj pre klienta prijateľný ako dôkazný
prostriedok na súde.
2.8. Ďalšie podmienky zmluvy sú uvedené vo Všeobecných podmienkach, ktoré tvoria neoddeliteľnú
súčasť zmluvy o pôžičke.

V Bratislave, dňa XXX.

Veriteľ:
Konateľ: Pavel Strnádek

Klient:
Meno a priezvisko: XXX

Spoločnosť: CreditONE s.r.o., Košická 49, 821 08 Bratislava Ročné číslo: XXX
Tel. č.: +421 2 210 25 010
Číslo OP/číslo pasu: XXX

E-mail: info@creditone.sk
Banka: Tatra banka
Bankový účet: 2921883521/1100
IČO: 46559051

Trvalé bydlisko XXX
Prechodné bydlisko: XXX
Telefón: XXX
Bankové spojenie (Iban): XXX

