
SMLOUVA O REVOLVINGOVÉM ÚVĚRU 

č. ….. 

CREDITSTAR CZECH s.r.o. IČ 24247936 

Se sídlem: Pobřežní 249/46, Karlín 186 00 Praha 8 

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C, vl 197149 

Telefonní číslo: +420 228 885 888 

E-mailová adresa: monefit@monefit.cz 

Adresa internetových stránek: www.monefit.cz 

Číslo bankovního účtu: 5660333399/0800 

jakožto poskytovatel spotřebitelského úvěru ve smyslu § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 257/2016 Sb. o 

spotřebitelském úvěru 

Dále jako VĚŘITEL 

Jméno Příjmení zákazníka 
 

Rodné číslo: 
 

Adresa trvalého bydliště: 
 

Korespondenční adresa 
 

Telefonní číslo 
 

E-mailová adresa: 
 

Číslo bankovního účtu: 
 

Dále jako KLIENT 

uzavírají dne ….. 

v souladu s ust. § 2395 z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a z. č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském 

úvěru uzavírají následující smlouvu o revolvingovém úvěru (dále jen „Smlouva“). 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Věřitel se zavazuje poskytnout Klientovi na základě jeho žádosti úvěrový rámec v níže uvedené výši k 

opakovanému čerpání (dále jen „Úvěr“) a Klient se zavazuje Úvěr za podmínek sjednaných touto 

Smlouvou pravidelně splácet až do úplného zaplacení. Úvěr je poskytován jakožto neúčelový 

spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení. 

2. Nedílnou součástí Smlouvy jsou i Všeobecné obchodní podmínky č. 01/2021, s jejichž zněním se Klient 

seznámil a vyslovil s nimi souhlas zaškrtnutím k tomu určeného tlačítka v rámci procesu vytvoření žádosti 

o poskytnutí Úvěru. 



II. INDIVIDUÁLNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

Druh úvěru Neúčelový revolvingový úvěr jiný než na bydlení 

Úvěrový rámec (maximální částka, kterou je možno 

vyčerpat) 

….. Kč 

Zápůjční úroková sazba 
3,33 % měsíčně z čerpané dosud nesplacené části 

úvěrového rámce 

Náklady Úvěru 
Poplatek za vedení úvěrového účtu ve výši 1,5 % z 

čerpané dosud nesplacení části úvěrového rámce 

RPSN 
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. 

Celková výše, kterou je třeba zaplatit Pokud Klient vyčerpá jednorázově celý úvěrový rámec 

a uhradí jej ve 12 splátkách, celková výše k uhrazení 

bude činit ….. Kč. 

Datum poskytnutí Úvěrového rámce 
Den vyplacení první části Úvěrového rámce je uveden 

na faktuře, kterou Klient obdrží při akceptaci Smlouvy. 

 



Doba trvání Úvěru 
Smlouva je sjednána na dobu neurčitou. Po tuto dobu 

může Klient opakovaně čerpat úvěr do maximální výše 

sjednaného úvěrového rámce. 

Smlouvu je možné ukončit na základě výpovědi. Klient 

je oprávněn vypovědět smlouvu o revolvingovém úvěru 

bez udání důvodů a bez výpovědní doby, Věřitel pak z 

důvodů uvedených v bodě 8.2. VOP 

Způsob úhrady Úvěrového rámce 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. 

Předčasné splacení Klient může úvěr splatit předčasně kdykoliv bez nároku 

Věřitele na náklady spojené s předčasným splacením. 



Náklady spojené s prodlením Klienta 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 

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 

Zesplatnění úvěru 
Pokud Klient neuhradí minimální měsíční splátku úvěru 

ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od splatnosti, Věřitel smí 

požadovat po Klientovi celou výši čerpaného úvěru 

jednorázově. 



Právo na odstoupení od Smlouvy a souhlas s 

realizací služby před uplynutím lhůty k odstoupení 
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 

poskytnutý úvěr nejpozději do 5 dnů ode dne odeslání 

odstoupení od Smlouvy. Současně klient výslovně 

dává souhlas, aby Věřitel vyplatil úvěr před uplynutím 

lhůty k odstoupení od smlouvy. 

Orgán dohledu Česká národní banka 

Mimosoudní řešení sporů 
Rozhodovat spory z této Smlouvy může mimo soudů 

ČR i Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, 110 

00, Praha 1, tel. č. + 420 257 042 094, e-mail: 

arbitr@fnarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Klient prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu z. č. 253/2008 Sb. v platném znění, 

tedy není sám osobou, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním 

významem ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. ani není osobou blízkou takové osoby. 

2. K uzavření této Smlouvy došlo způsoby prostředky komunikace na dálku. Klient vytvořil uživatelský 

účet na webových stránkách Věřitele: www.monefit.cz. V rámci tohoto uživatelského účtu vytvořil a 

Věřiteli zaslal žádost o poskytnutí úvěrového rámce s parametry, které si zvolil v nabídce Věřitele. 

Žádost byla podepsána elektronickým podpisem ve smyslu § 7 z. č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce. Klient je identifikován jedinečnými přihlašovacími údaji a svou totožnost 

ověřil při registraci uživatelského účtu. Klient podepíše Smlouvu přihlášením do uživatelského účtu, 

udělením souhlasu se Smlouvou zaškrtnutím příslušného pole a potvrzením této volby. Věřitel žádost 

Klienta akceptoval a opět prostředky komunikace na dálku vyrozuměl 

Klienta o akceptaci jeho žádosti. 

Za Věřitele: 

Tauri Jaanson, jednatel za 

společnost Creditstar Czech s.r.o 

Za Klienta: 


