
FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 

1. Údaje o Věřiteli spotřebitelského úvěru 

Věřitel CREDITSTAR CZECH s.r.o. 

Adresa Pobřežní 249/46, Karlín 186 00 Praha 8 

Telefonní číslo +420 228 885 888 

E-mailová adersa monefit@monefit.cz 

Adresa internetových stránek www.monefit.cz 

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru 

Druh spotřebitelského úvěru Neúčelový spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení 

Celková výše spotřebitelského úvěru 
To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou 

částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se 

sjednává spotřebitelský úvěr 

……….  Kč 

Podmínky čerpání 
To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze 

Po obdržení potvrzení od Věřitele o Poskytnutí Úvěru 

bude Úvěr poukázán na bankovní účet Klienta, a to 

nejpozději následující pracovní den bezhotovostním 

převodem ve smyslu zákona č. 124/2002 Sb., o 

platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. 

Doba trvání spotřebitelského úvěru Na dobu neurčitou s možností výpovědi 

Splátky a případně způsob rozdělení splátek Klient je povinen uhradit vždy alespoň minimální 

měsíční splátku, jejíž výši tvoří součet: 
- 8 % z čerpané dosud neuhrazené části 

Úvěrového rámce 
- úroku ve výši 3,33 % měsíčně z čerpané dosud 

neuhrazené části Úvěrového rámce 
- poplatku za vedení úvěrového účtu ve výši 1,5 

% z čerpané dosud neuhrazené části 
Úvěrového rámce 

Konkrétní částka představující minimální výši 

měsíční splátky je určena vždy za zúčtovací období 

identifikované v měsíčním vyúčtování. 

Měsíční vyúčtování je Klientovi zasíláno na email a 

současně je dostupné v uživatelském účtu Klienta. 

Klient je oprávněn vždy uhradit vyšší než minimální 

měsíční splátku. 



Celková částka, kterou je třeba zaplatit ke dni 

splatnosti úvěru 
To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a 

případné náklady související s Vaším úvěrem. 

Pokud Klient vyčerpá jednorázově celý úvěrový rámec 

a uhradí jej ve 12 splátkách, celková výše k uhrazení 

bude činit ……….... Kč. 

3. Náklady spotřebitelského úvěr 

Výpůjční úroková sazba nebo případně různé 

výpůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve 

které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují. 

pevná, 
3,33 % z vypůjčené částky měsíčně 

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 
Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční 

procento celkové výše úvěru. Účelem RPSN je pomoci 

Vám porovnat různé nabídky. 

97 % ročně 

Reprezentativní příklad revolvingového úvěru vychází z 

předpokladů, že úvěrový rámec 25 000 Kč je vyčerpán 

okamžitě v plné výši, bezhotovostním způsobem 

čerpání a je splácen 12 stejně vysokými splátkami 

placenými měsíčně ve výši 2793,52 Kč. Splácení je 

umožněno různě vysokými měsíčními částkami, 

minimálně však 8 % z vyčerpaného úvěrového rámce. 
Doba trvání úvěru: neurčitá. Roční úroková sazba činí 

39,95 %. Poplatky související s úvěrem: měsíční 

poplatek za vedení účtu 1,5 % z nesplacené jistiny, 

náklady na distribuci výpisu elektronicky 0 Kč. RPSN 
68,85 %, celková částka splatná spotřebitelem 33 

522,29 Kč. Při častějších nebo vyšších splátkách 

mohou být údaje uvedené u reprezentativního příkladu 

odlišné. 

Je pro získání úvěru nebo pro jeho získání za 

nabízených podmínek nezbytné uzavřít 
- pojištění úvěru nebo 
- smlouvu o jiné doplňkové službě? ne 

ne 
Náklady v případě opožděných plateb Pokud se Klient dostane do prodlení s úhradou: 

 a) minimální měsíční splátky: 

Věřitel je oprávněn požadovat 
1) smluvní pokutu 0,1 % denně z dlužné 

minimální měsíční splátky 
2) zákonný úrok z prodlení z dlužné minimální 

měsíční splátky 
3) účelně vynaložené náklady, které vznikly 

věřiteli v souvislosti s vyhotovením a zasláním 

každé písemné nebo e-mailové upomínky nebo 

výzvy k zaplacení. Výše těchto účelně 

vynaložených 



nákladů je stanovena na 150 Kč za každou písemnou nebo e-mailovou upomínku nebo výzvu k zaplacení 

 b) zesplatněného úvěru 

Věřitel je oprávněn požadovat 
1) smluvní pokutu 0,1 % denně z čerpaného dosud nesplaceného úvěru 
2) zákonný úrok z prodlení z čerpaného dosud nesplaceného úvěru 

účelně vynaložené náklady, které vznikly věřiteli v souvislosti s vyhotovením a zasláním každé písemné nebo e-

mailové upomínky nebo výzvy k zaplacení. Výše těchto účelně vynaložených nákladů je stanovena na 150 Kč za 

každou písemnou nebo e-mailovou upomínku nebo výzvu k zaplacení 

Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se 

sjednává spotřebitelský úvěr 
Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 

kalendářních dnů 

Do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení 

musí být učiněno písemně (postačí e-mailem). 

Postačí, pokud je 14. den po uzavření Smlouvy 

odstoupení odesláno Věřiteli. Klient je následně 

povinen vrátit poskytnutou Zápůjčku nejpozději do 

5 dnů ode dne odeslání odstoupení od Smlouvy. 

Současně klient výslovně dává souhlas, aby Věřitel 

vyplatil zápůjčku před uplynutím lhůty k 

odstoupení od smlouvy. 

Předčasné splacení 
Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to 

kdykoliv, zcela nebo zčásti. 

Klient může úvěr splatit předčasně kdykoliv 

Vyhledávání v databázi Věřitel při kontrole úvěruschopnosti prověřuje klienta v 

následujících databázích: Insolvenční rejstřík, Centrální 

evidence exekucí a Registr fyzických osob a Pozitivní 

registr provozovaný zájmovým sdružením právnických 

osob SOLUS a Nebankovní registr kreditních informací 

provozovaný společností Creditinfo Solutions, s.r.o. 

Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává 

spotřebitelský úvěr 
Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii 

návrhu smlouvy o Úvěru; to neplatí, pokud věřitel v 

okamžiku žádosti není ochoten přistoupit na uzavření 

smlouvy o Úvěru s Vámi. 



4. Další důležité právní aspekty  

Doba, po kterou je Věřitel vázán informacemi 

poskytovanými před uzavřením smlouvy, ve které 

Tyto informace platí od vyplnění žádosti klienta o Úvěr 

do uzavření smlouvy o Úvěru, nejdéle však 1 měsíc 

ode 



se sjednává spotřebitelský úvěr, nebo návrhem na 

uzavření této smlouvy 

dne jejich předání klientovi. 

5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uváděných finančních služeb 

na trh na dálku 

a) o věřiteli  

Zápis v rejstříku CREDITSTAR CZECH S.R.O., se sídlem Pobřežní 

249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná ve veřejném 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. 

C, vl. 197149. 

Orgán dozoru Česká národní banka. 

b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský 

úvěr 
 

Výkon práva na odstoupení od této smlouvy Klient je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy o 

Úvěru bez uvedení důvodu do 14 dnů od jejího 

uzavření, a to s účinky okamžikem doručení odstoupení 

věřiteli do sídla věřitele: CREDITSTAR CZECH S.R.O., 

se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8. 

Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, 

je-li odstoupení odesláno věřiteli v listinné podobě nebo 

na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den 

lhůty. Důsledkem odstoupení klienta od smlouvy o 

Úvěru je zánik smlouvy o Úvěru. 

Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před 

uzavřením smlouvy, ve které se sjednává 

spotřebitelský úvěr Doložka o právu rozhodném pro 

smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, 

a/nebo příslušném soudu 

Věřitel postupuje podle právního řádu České republiky. 

Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se 

sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušném soudu 
Smlouva o Úvěru se řídí právním řádem České 

republiky. 

Užívání jazyků Předsmluvní informace budou poskytnuty v českém 

jazyce. Smlouva o Úvěru a všeobecné obchodní 

podmínky budou poskytnuty v českém jazyce a po 

dobu trvání Úvěru máme v úmyslu s Vámi komunikovat 

v českém jazyce, pokud souhlasíte. 

c) o prostředcích nápravy  



Existence mechanismu mimosoudního urovnávání 

sporů a prostředků nápravy a přístup k němu 
K rozhodování sporů ze smlouvy o půjčce mimosoudní 

cestou je příslušný rovněž finanční arbitr: Finanční 

arbitr České republiky, Legerova 69, 110 00 Praha 1, 

 

Tel.: + 420 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz, 

www.finarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x. 

 


