
 
 

Čestné prohlášení Klienta 

 

Já, níže uvedený  

 
Jméno a Příjmení: ………………………………………………………… 

Rodné číslo: …………………………………………………………………. 

Trvalý pobyt: ……………………………………………………………….. 

Doručovací adresa: ………………………………………………. 

Mobil: .……………………………………………………….. 

E-mail: …………………………………………………………………………… 

Bankovní spojení: …………………………….…………………………… 

(dále také jako „Klient“) 

 

 

 tímto  

 

 

výslovně prohlašuji a odesláním své Žádosti o poskytnutí Úvěru prostřednictvím Internetové 

webové stránky níže uvedeného Úvěrujícího www.creditportal.cz, v jejímž důsledku dojde 

k uzavření Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru s Úvěrujícím CreditPortal, a.s., IČ: 
05561302, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v Obchodním 

rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu v Praze, či následných jednotlivých a dílčích smluv o 

spotřebitelském úvěru zároveň stvrzuji, že mi bylo před podpisem předmětné Rámcové smlouvy o 

spotřebitelském úvěru Úvěrujícím doporučeno podrobné prostudování veškerých dokumentů 

vztahujících se k předmětu Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru, včetně dokumentů 

zajišťující plnění, tj. kromě Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru, také následujících 

Souvisejících dokumentů, a to Všeobecné obchodní podmínky, Předsmluvních informací dle 

zákona, Souhlasu se zpracováním a nakládáním s osobními údaji, Rozhodčí smlouvy, Zápisu 

z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, Čestného prohlášení Klienta a zvážení, zda budu 

schopen dostát svým závazkům z těchto dokumentů vyplývajících a že jsem tak učinil. Zároveň 

prohlašuji, že jsem byl Úvěrujícím řádně informován o skutečnosti, že jsem při odstoupení od 

Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru či následných jednotlivých a dílčích smluv o 

spotřebitelském úvěru povinen uhradit sjednanou cenu za poskytnutí finančních prostředků v plné 

výši a dále, jaké pro mne plynou právní dopady při neuplatnění mého práva odstoupit od této 

Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru či následných jednotlivých a dílčích smluv o 

spotřebitelském úvěru a tedy jaké jsou důsledky tohoto neuplatnění, když podpisem na tomto 

prohlášení mimo jiné stvrzuji, že dalších takových informací po Úvěrujícím nežádám. Na veškeré 

mé dotazy mi bylo řádně odpovězeno. Prohlašuji, že jsem obdržel Související dokumenty zejména 

s předsmluvními informacemi, Všeobecné obchodní podmínky a byly mi řádně vysvětleny 

podmínky uzavření Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru, či následných jednotlivých a 

dílčích smluv o spotřebitelském úvěru, Všeobecných obchodních podmínek a obdržení úvěru tak, 

že jsem posoudil, že podmínky Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru, či následných 

jednotlivých a dílčích smluv o spotřebitelském úvěru, Všeobecných obchodních podmínek a 

požadovaného finančního plnění odpovídají mým potřebám a finanční situaci. Údaje uvedené 

v předsmluvních informacích mi byly vysvětleny, zejména s důrazem na důsledky a právní 

dopady, které pro mne bude mít případné prodlení s úhradou závazků. V návaznosti na výše 

uvedené prohlašuji, že se necítím být rozrušen ani v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, 

další vysvětlení od Úvěrujícího nežádám a chci pokračovat s uzavíráním Rámcové smlouvy o 

spotřebitelském úvěru či následných jednotlivých a dílčích smluv o spotřebitelském úvěru a 

Souvisejících dokumentů, zejména Všeobecných obchodních podmínek, Rozhodčí smlouvy a 

dalších právních úkonů a nečiním protinávrh Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru či 

následných jednotlivých a dílčích smluv o spotřebitelském úvěru či Souvisejících dokumentů. 



 

Dáno v …………………………  dne …………        

 

 

……………………………………………. 

    Klient 
 


