INFORMACE O SMLOUVÁCH UZAVÍRANÝCH NA DÁLKU
Společnost Credium, a.s. poskytuje v souladu s ustanovením § 54b zákona č. 40/1964 Sb.
(dále jen „občanský zákoník“) klientům v souvislosti s uzavíráním smluv o finančních
službách uzavíraných na dálku následující informace:
1. Informace o dodavateli
- Poskytovatelem finanční služby je Credium, a.s., se sídlem Office Park, Bucharova
2657/12, Praha 13, PSČ 158 00, IČ: 25159886, zapsána v Obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4803, e-mail: info@credium.cz, www
stránky: www.credium.cz, klientská linka: 233 064 585,
- Hlavním předmětem podnikání společnosti je leasing spojený s financováním a
poskytování úvěrů z vlastních zdrojů,
- Orgánem státního dozoru je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15,
Praha 2, PSČ 120 00.
2. Informace o poskytované finanční službě
- Název a hlavní charakteristiky poskytované služby je poskytování spotřebitelských
úvěrů,
- Podrobnosti o poskytované finanční službě (celková cena, způsob jejího určení a
její případná změna, platební podmínky, způsoby poskytnutí úvěru, ukončení
smlouvy) jsou uvedeny v konkrétním typu smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou
všeobecné obchodní podmínky, vztahující se k této smlouvě,
- Nabízená finanční služba neobsahuje další daně nebo náklady uvedené v § 54b
odst. 3 písm. d) a g) občanského zákoníku.
3. Informace o smlouvě o finančních službách uzavírané na dálku
- Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, a to
formou písemného oznámení zaslaného na adresu sídla společnosti; způsob určení
částky, jejíž zaplacení je společnost oprávněna po klientovi požadovat, je stanoven
v konkrétním typu smlouvy; neodstoupí-li klient ve stanovené lhůtě od smlouvy,
řídí se právní vztah mezi ním a společností uzavřenou konkrétní smlouvou,
- Smlouva o finančních službách se v případě trvajícího nebo opakovaného
poskytování finančních služeb sjednává na dobu neurčitou,
- Klient je oprávněn předčasně nebo jednostranně ukončit smlouvu o finančních
službách; podmínky ukončení smlouvy jsou obsaženy v konkrétním typu smlouvy,
včetně případných smluvních pokut,
- Smlouva o finančních službách se řídí českým právním řádem, způsob řešení
sporů je upraven v konkrétním typu smlouvy,
- Jazyk, ve kterém bude společnost komunikovat s klienty, a ve kterém jsou
klientovi poskytnuty smluvní podmínky a další informace, je jazyk český,
- Klient je oprávněn obrátit se se stížností na orgán státního dozoru,
- Garanční fondy nejsou pro tuto službu zřízeny.

