
Udělení úvěrového rámce a jeho výše. Úvěrový rámec vám bude poskytnut po vyhodnocení vaší schopnosti splácet 
úvěr na základě analýzy historie splácení Dlužných částek ze Smlouvy o úvěru na koupi zboží, porovnání vašich příjmů 
a výdajů a údajů v databázích umožňujících posouzení vaší úvěruschopnosti, které jsou vedeny třetími osobami (zejména 
SOLUS a NRKI). Bližší podmínky naleznete v článku 12.1 Podmínek. Celková výše Úvěrového rámce činí 50 000 Kč. 
Můžeme si sjednat jinou výši Úvěrového rámce. 
Splatnost měsíční splátky a její výše. Měsíční splátky jsou splatné k 15. dni kalendářního měsíce. Způsob určení splatnosti 
první měsíční splátky je uveden v článku 13.3 Podmínek. Způsob určení výše měsíční splátky je uveden v článku 13.2 Podmínek. 
O konkrétní výši měsíční splátky a její splatnosti Vás budeme předem informovat ve výpisu z účtu a v SMS upozornění před 
splatností řádné splátky. 
Poplatky související se smlouvou o úvěrovém rámci. Po dobu účinnosti Rámcové smlouvy máte povinnost hradit 
poplatek za odeslání SMS upozornění před splatností řádné splátky 5 Kč a poplatek za vedení účtu ve výši 50 Kč. Poplatek 
za odeslání SMS upozornění a za vedení účtu je hrazen každý měsíc spolu se splátkou jistiny a úroku, pokud dříve došlo 
k čerpání Úvěrového rámce a ten nebyl dosud zcela splacen. Přehled veškerých poplatků souvisejících se Smlouvou 
o úvěrovém rámci naleznete v Sazebníku.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení. Za každou měsíční splátku tvořenou splátkou jistiny, úroku, pojistného poplatku (bylo-
li sjednáno placené pojištění) a poplatků za služby, jež jste v daném období využili, a kterou zcela neuhradíte do Data 
splatnosti, nám zaplatíte jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z dlužné měsíční splátky. Pokud se ocitnete současně 
v prodlení i s další měsíční splátkou, vzniká vám nově povinnost zaplatit smluvní pokutu z této další měsíční splátky, která 
nebyla zaplacena ke svému Datu splatnosti. Další smluvní pokutu z dřívější měsíční splátky, se kterou jste stále v prodlení, 
však již neplatíte. Ocitnete-li se v prodlení s úhradou jiné Dlužné částky, než je měsíční splátka, vzniká vám povinnost platit 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž jste v prodlení. 
Neuhradíte-li měsíční splátku nebo jinou Dlužnou částku do Data splatnosti, máte povinnost nám dále z takových 
neuhrazených částek platit roční zákonný úrok z prodlení za každý den prodlení; výše zákonného úroku z prodlení je 
v současné době uvedena v nařízení vlády č. 351/2013 Sb. a její výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou 
národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k vašemu prodlení, zvýšené o 8 %.
Ztráta výhody splátek. Dostanete-li se do prodlení s úhradou tří a více měsíčních splátek a neuhradíte-li veškeré Dlužné 
částky ani poté, co vás k zaplacení vyzveme a poskytneme vám k tomu lhůtu alespoň 30 dnů, můžeme prohlásit jistinu 
úvěru za okamžitě splatnou. Stejné právo máme v případě, že se dostanete do prodlení s úhradou tří a více splátek, které 
máte povinnost platit na základě jiné smlouvy o úvěru či obdobné smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli, a neuhradíte Dlužné 
částky, přestože jsme vás k tomu vyzvali a poskytli vám k tomu lhůtu alespoň 30 dnů. V těchto případech se stává dosud 
nesplacená jistina úvěru splatnou ke dni uvedenému v oznámení o okamžité splatnosti, které vám zašleme společně 
s vyčíslením dlužné částky. Po prohlášení jistiny úvěru za splatnou po vás nadále nebudeme požadovat placení roční 
úrokové sazby z jistiny úvěru; povinnost zaplatit dříve splatný úrok a nadále platit smluvní pokutu a úrok z prodlení z částky, 
ohledně níž jste v prodlení, tím však není dotčena.
Roční procentní sazba nákladů, celková splatná částka a roční úroková sazba. Výše roční procentní sazby nákladů 
(RPSN), celkové splatné částky a roční úrokové sazby je ve výši uvedené níže v tabulce, a to ve sloupci určeném pro 
Úvěrový rámec ve výši 50 000 Kč. Roční procentní sazba nákladů byla vypočítána za předpokladů, že by byl Úvěrový 
rámec čerpán okamžitě a v plné výši po aktivaci kreditní karty a to tak, že 10 000 Kč by bylo čerpáno výběrem z bankomatu 
v tuzemsku a zbylá část nákupem přes terminál u obchodníka, Úvěrový rámec by byl čerpán po dobu jednoho roku, jistina 
úvěru by byla splacena ve dvanácti stejných měsíčních platbách počínaje jeden měsíc po dni čerpání, roční úroková sazba 
by byla ve výši uvedené níže v tabulce ve sloupci určeném pro Úvěrový rámec ve výši 50 000 Kč a byla by splatná spolu 
s jistinou úvěru, a klient by dále zaplatil (i) jednorázově spolu s první splátkou jistiny úvěru a úroku poplatek za čerpání 
výběrem z bankomatu v tuzemsku ve výši 60 Kč a (ii) po dobu trvání úvěru každý měsíc spolu se splátkou jistiny úvěru 
a úroku poplatek (x) za vedení účtu ve výši 50 Kč a (y) za SMS upozornění před splatností řádné splátky ve výši 5 Kč. 
Pokud byste čerpali Úvěrový rámec v jiné výši než 50 000 Kč, je při splnění vyjmenovaných předpokladů výše roční procentní 
sazby nákladů, celkové splatné částky a roční úrokové sazby ve výši uvedené v příslušných sloupcích níže uvedené tabulky:
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Výše úvěrového rámce (Kč) 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000
Celková splatná částka (Kč) 12 151,00 17 801,53 23 403,68 29 045,45 34 560,50 40 060,61 45 603,99 51 162,01
RPSN 47,00 % 39,96 % 35,97 % 34,02 % 31,67 % 29,95 % 28,94 % 28,23 %
Roční úroková sazba 26,41 % 25,57 % 24,71 % 24,50 % 23,55 % 22,81 % 22,47 % 22,26 %

Výše úvěrového rámce (Kč) 50 000 55 000 60 000 65 000 70 000 75 000 80 000
Celková splatná částka (Kč) 56 716,66 62 183,45 67 716,00 73 049,83 78 561,16 83 865,02 89 128,02
RPSN 27,62 % 26,79 % 26,34 % 25,23 % 24,88 % 23,94 % 23,03 %
Roční úroková sazba 22,06 % 21,63 % 21,45 % 20,72 % 20,58 % 19,93 % 19,29 %

Smlouva o úvěrovém rámci je smlouvou, na základě které my, věřitel, poskytujeme vám, klientovi, na dobu 
neurčitou bezúčelový úvěr prostřednictvím kreditní karty. Níže naleznete výňatek ze Smlouvy o úvěrovém 
rámci obsahující vaše základní práva a povinnosti. Nezapomeňte, že souhrn veškerých práv a povinností 
a vlastností úvěru je obsažen v dříve podepsané Smlouvě o úvěrovém rámci, Podmínkách č. 101116CC-F ze 
dne 01.11.2016 nebo č. 201116CAR ze dne 01.11.2016, Sazebníku a Rámcové smlouvě.




