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DODATEK K ÚVĚROVÝM PODMÍNKÁM
Vážená klientko, vážený kliente,
od 01. 06. 2012 naše Společnost nabízí novou službu – splátkové programy (Peníze na účet a Nákup na splátky). Splátkové programy
jsou doplňkovou službou Vaší karty, která Vám vedle standardní formy čerpání úvěru nabízí i novou možnost čerpání peněz, a to
převodem na Váš osobní účet nebo zařazením již uskutečněné transakce do splátkového programu. Čerpaná částka bude rozložena
do pevných splátek, výši a počet splátek si při každém využití služby dohodnete s naší Společností. Tato doplňková služba Vám tak
přináší nižší splátky i výhodnější cenové podmínky. Čerpání, která nebudou převedena do splátkového programu, budete nadále
splácet běžným způsobem
Podmínky využívání této služby však nemáte uvedeny v úvěrové smlouvě k Vaší kartě, proto je nutné v případě Vašeho zájmu
o využívání této služby souhlasit s dodatkem této smlouvy, který Vám zasíláme. Text dodatku si, prosím, pozorně přečtěte. Pro
odsouhlasení dodatku je třeba, abyste před prvním využitím splátkových programů naší společnosti telefonicky potvrdil(a), že jste
se s obsahem dodatku seznámil(a), že mu rozumíte a souhlasíte s ním.
Co se tedy při sjednání splátkových programů mění oproti běžnému používání Vaší karty:
1)

výše splátky – pokud si rozložíte některá čerpání do splátkového programu, bude Vaše měsíční splátka složena ze standardní splátky
ve výši 4 % z nesplacené dlužné částky (bez výše čerpání rozložených do splátkových programů) a ze splátky ze splátkových programů.

2)

výše částky, kterou je potřeba uhradit pro využití bezúročného období – standardně je pro využití bezúročného období nutné
uhradit celou nesplacenou dlužnou částku evidovanou na Vašem úvěrovém účtu k poslednímu dni účetního období. Při sjednání
(využití) splátkových programů je potřeba uhradit celou nesplacenou dlužnou částku + splátky ze splátkových programů již
předepsané do pravidelných měsíčních splátek. Bezúročné období se vztahuje jen na bezhotovostní platby uskutečněné v daném
měsíci a nerozložené do splátkových programů.

ZMĚNA ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK SPOLEČNOSTI HOME CREDIT A.S.
– ÚVĚROVÉ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU
I.
§1

Klient a společnost Home Credit a.s., IČ 269 78 636 (dále také
„společnost“) případně její právní předchůdce Home Credit
Finance a.s., IČ 255 36 613 spolu uzavřeli Úvěrovou smlouvu
o poskytnutí revolvingového úvěru (dále také „ÚS“), jejíž
nedílnou součástí jsou Úvěrové podmínky společnosti (dále
také „Úvěrové podmínky“nebo „ÚP“).

předpisů, v případě pochybností o solventnosti či serióznosti
klienta, nebo v případě, kdy transakce nebude splňovat
podmínky pro zařazení do programu (např. minimální či
maximální výše transakce).
§4

§ 2 Klient a společnost se dohodli, že ÚP se mění a doplňují ve znění
uvedeném v následujících ustanoveních.
II.
§1

Společnost a klient se dohodli, že je možné provést čerpání
úvěru zaspecifických podmínek (nižší úroková sazba, specifické
způsoby splácení). V takovém případě bude na základě
písemné (či telefonické dle požadavku Společnosti) žádosti
klienta zařazena klientem určená transakce do splátkového
programu. Pro účely splátkových programů se celkovou
nesplacenou dlužnou částkou rozumí celková nesplacená
dlužná částka evidovaná na úvěrovém účtu klienta ponížená
o transakce zařazené do splátkových programů.

§ 2 Společnost umožňuje tyto splátkové programy:
a) Nákup na splátky – Klient je oprávněn požádat o zařazení
již uskutečněné bezhotovostní transakce do splátkového
programu, a to nejpozději do konce účetního období,
ve kterém došlo k potvrzení transakce. Transakce bude
zařazena do splátkového programu zpětně k datu jejího
uskutečnění.
b) Peníze na účet – Klient je oprávněn požádat společnost
o čerpání úvěru formou zaslání finanční částky na bankovní
účet a zařazení této transakce do splátkového programu.
Za takové čerpání úvěru klient nezískává prémiové Kč.
§ 3 Společnost je oprávněná posoudit žádost klienta o zařazení
transakce do splátkového programu dle vnitřních kritérií
společnosti a žádosti klienta nevyhovět. K zamítnutí žádosti
může dojít zejména v případě, kdy klient porušuje své povinnosti
vyplývající ze smluvního vztahu se společností nebo z právních

Pokud společnost vyhoví žádosti klienta o zařazení transakce
do splátkového programu, sdělí mu počet avýši splátek aúrokovou
sazbu, kterou bude transakce úročena. O existenci splátkového
programu a průběhu splácení transakcí zařazených do programu
bude klient informován v pravidelných měsíčních výpisech.

§ 5 Bezúročné období v případě existence splátkových
programů. Bezúročné období bude poskytováno společností
na bezhotovostní transakce nezařazené do splátkových
programů. Pro využití bezúročného období je klient povinen
uhradit celkovou nesplacenou dlužnou částku dle § 1 čl. II tohoto
dodatku spolu s výší splátek ze splátkových programů, které
již byly klientovi předepsány k úhradě v rámci pravidelných
měsíčních splátek.
§ 6 Výše pravidelné měsíční splátky v případě existence
splátkových programů. Minimální měsíční splátka je
stanovena jako součet procentuální části nesplacené dlužné
částky dle § 1 čl. II tohoto dodatku a splátek ze splátkových
programů. Nebude-li takto stanovená pravidelná měsíční
splátka uhrazena v plné výši, použije se úhrada přednostně
na úhradu splátek jistiny a úroku ze splátkových programů.
§7

Lhůta pro provedení platební transakce – peněz naúčet viz. §2 písm.
b) čl. II tohoto dodatku – smluvní strany se dohodly, že provedení
transakce započne následující pracovní den po odsouhlasení
žádosti klienta o provedení takové transakce společností.

§8

Vyřazení transakce zesplátkového programu. Kvyřazení transakce
ze splátkového programu může dojít:
a) klient je oprávněn požádat ovyřazení transakce (případně všech
transakcí) ze splátkových programů. V takovém případě dojde
k vyřazení transakce ze splátkového programu vždy k 21. dni
v měsíci, ve kterém klient o vyřazení transakce ze splátkového
programu požádal.

b) na základě rozhodnutí společnosti – společnost je oprávněna
vyřadit ze splátkových programů některou nebo všechny
transakce, pokud klient porušuje své povinnosti vyplývající
ze smluvního vztahu se společností nebo z právních
předpisů, z důvodu snižování úvěrových rizik v souvislosti
se zamýšleným snižováním úvěrového rámce, pokud hrozí
společnosti v důsledku používání karty vznik škody, pokud
jsou pochybnosti o solventnosti či serióznosti klienta nebo
pokud nastaly jiné závažné důvody, např. provozní, vyplývající
z omezení či ukončení smluvního vztahu společnosti s bankou
realizující zúčtování transakcí provedených využitím platební
funkce karty.
c) v důsledku úmrtí klienta
d) v případě, kdy bylo zahájeno exekuční, insolvenční nebo jiné
řízení na majetek klienta.
Následkem vyřazení transakce ze splátkových programů je
převedení této transakce (resp. její neuhrazené části) do celkové
nesplacené dlužné částky, tj. převedení na standardní výši
úroku a standardní způsob splácení.
§9

Klient není oprávněn mít na úvěrovém účtu přeplatek. Pokud
přeplatek vznikne, není považován za vklad, nejsou za něj klientovi
poskytované žádné úroky a nebude použitý na úhradu splátek,
které dosud nebyly klientovi předepsány k úhradě (tj. jejichž
splatnost nastane v budoucích zúčtovacích obdobích).
III.

§1

V případě, že tak smluvní strany doposud nesjednaly, klient
souhlasí s tím, že jeho osobní údaje (zejm. jméno, příjmení,
adresa, datum narození a rodné číslo), které sdělí písemně či
telefonicky společnosti v souvislosti s uzavíráním, trváním
a ukončením ÚS a které jsou obsahem ÚS, ÚP a všech dokladů
s nimi souvisejícími nebo které byly společností oprávněně
získány od třetích osob v souvislosti s uzavřením, trváním
a ukončením ÚS a správou ÚS a pohledávek z ní, mohou být
společností shromažďovány a zpracovávány v informačním
systému Společnosti a v souladu se zák. č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů v platném znění a právním řádem ČR.

§ 2 V případě, že tak smluvní strany doposud nesjednaly, klient
výslovně souhlasí s tím, aby
a) jeho osobní údaje, včetně rodného čísla (případně IČ, jednáli se o fyzickou osobu podnikatele), společností získané
dle § 1 tohoto článku byly společností shromažďovány,
zpracovávány a uchovávány v rozsahu uvedeném v Poučení
o registrech Sdružení SOLUS (dále jen „Poučení“),
b) společnost jeho osobní údaje dále předávala k dalšímu
zpracování sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických
osob, IČ 69346925 (též jen „Sdružení SOLUS“), které je
správcem „Pozitivního registru sdružení SOLUS“ (též jen
„Pozitivní registr“), Registru FO Sdružení SOLUS (též jen
„Registr FO“) a Registru IČ Sdružení SOLUS (též jen „Registr
IČ“) k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání
v rámci Pozitivního registru, Registru FO a v případě fyzické
osoby – podnikatele Registru IČ. Sdružení SOLUS je oprávněno
využít při zpracování poskytnutých dat služeb zpracovatele či
zpracovatelů;
c) Sdružení SOLUS vytvořilo informační soubor jeho osobních
údajů od všech členských společností, případně též společně
s dalšími jeho veřejně dostupnými osobními údaji (např. jeho
osobní údaje obsažené v Insolvenčním rejstříku), a v rámci
tohoto informačního souboru jeho osobních údajů provádělo
statistická vyhodnocení jeho bonity a důvěryhodnosti;
d) sdružení SOLUS jeho osobní údaje (ve formě informačního
souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních jeho
bonity a důvěryhodnosti) zpřístupnilo formou on-line
dotazů všem oprávněným uživatelům (členům sdružení
SOLUS) Pozitivního registru, Registru FO a v případě fyzické
osoby podnikatele Registru IČ, tedy i společnosti, a to vždy
v rozsahu a za podmínek uvedeném pro každý z těchto
registrů v Poučení;
e) společnost získávala informace o jeho bonitě, platební
morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru, Registru
FO a v případě fyzické osoby podnikatele Registru IČ;

f) všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru, Registru
FO anebo Registru IČ, kterým byly zpřístupněny jeho osobní
údaje, tyto používali, a to případně spolu s dalšími jeho
osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají.
Klient bere na vědomí, že účelem zpracování jeho osobních údajů
dle písm. a) až f) je:
– splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných
obchodů společností
– zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů
Pozitivního registru, Registru FO a v případě fyzické osoby
podnikatele Registru IČ o jeho bonitě, důvěryhodnosti
a platební morálce;
– posuzování jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky
ze strany oprávněných uživatelů Pozitivního registru,
Registru FO a v případě fyzické osoby podnikatele Registru
IČ, a to i opakovaně;
– ochrana práv společnosti a ostatních členů sdružení SOLUS.
Uvedený souhlas klient uděluje na dobu trvání ÚS a na dobu
dalších 3 let od splnění veškerých závazků klienta z ÚS.
Klient potvrzuje, žeměl možnost detailně seseznámit sdokumentem
„POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“, jehož obsahem je:
a. vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní
registr, Registr FO a Registr IČ,
b. definice dalších jeho osobních údajů, které mohou vzniknout
při zpracování,
c. popis fungování Pozitivního registru, Registru FO a Registru
IČ,
d. identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k jeho
osobním údajům při jejich zpracování a
e. poučení o jeho právech (§ 11 a § 12 zákona o ochraně
osobních údajů č. 101/2000 Sb.) a nárocích (§ 21 zákona
č. 101/2000 Sb.) v souvislosti se zpracováním jeho osobních
údajů v rámci registrů Sdružení SOLUS.
Aktuální znění Poučení je možné kdykoli získat
na www.homecredit.cz a na informační lince sdružení SOLUS
 840 140 120 a na www.solus.cz.
§ 3 V případě, že tak smluvní strany doposud nesjednaly, klient
výslovně souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, včetně
rodného čísla, společností získané dle § 1 tohoto článku, byly
společností shromažďovány, zpracovávány a uchovávány
způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním
Memorandu Bankovního registru klientských informací
a Nebankovního registru klientských informací (dále jen
„Informační Memorandum“) za účelem:
(i) vytvoření souboru informací v rámci Nebankovního registru
klientských informací (dále jen „NRKI“) vypovídající o jeho
bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce,
(ii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů
NRKI o jeho bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce
a umožnění (a to i opakovaného) posuzování jeho bonity,
důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných
uživatelů NRKI a
(iii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů
NRKI a Bankovního registru klientských informací (dále jen
„BRKI“) o jeho bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce
a umožnění (a to i opakovaného) posuzování jeho bonity,
důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných
uživatelů NRKI a BRKI.
Tento souhlas je udělen na dobu trvání ÚS a dále po dobu
dalších 4 let od úplného vyrovnání závazků klienta z ÚS.
IV.
§1

Společnost a klient se dohodli, že znění tohoto dodatku je klient
oprávněn společnosti odsouhlasit telefonicky, a to před prvním
využitím možnosti čerpání úvěru za specifických podmínek
dle čl. II tohoto dodatku. V takovém případě klient souhlasí,
že se s návrhem dodatku k úvěrové smlouvě seznámil, jeho
ustanovení jsou mu srozumitelná, považuje je za dostatečně
určitá a souhlasí s nimi.

