DODATEK Č. 1 (dále „Dodatek č. 1)
SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU COFIKLASIK č. _______________
(dále „Smlouva“)
COFIDIS s.r.o., se sídlem Bucharova 1423/6, Praha 5, PSČ: 158 00, IČO: 27179907, společnost zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102368, zastoupená Valérií Delcourt,
jednatelkou, (dále „COFIDIS“), a
_________________, r.č. __________________, trvale bytem_______________________________________
(dále „Klient“),
COFIDIS a Klient dále jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) Společnost Diners Club CS, s.r.o., organizační složka, IČ: 247 68 669, se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ
11000, Česká republika (dále „DC“) ukončuje svou činnost v ČR včetně ukončení provozování kreditních
karet DC;
(B) Klient je současně klientem DC a držitelem kreditní karty DC, přičemž v návaznosti na ukončení provozu
kreditních karet DC připravila společnost DC ve spolupráci se společností COFIDIS s.r.o. řešení pro klienty,
kteří mají kartu aktivní a zároveň mají rozčerpaný úvěrový rámec;
(C) Klienti společnosti DC obdrželi nabídku na přefinancování částky k doplacení kreditní karty DC úvěrem od
společnosti COFIDIS s.r.o., a to ve formě konsolidace kreditní karty DC spotřebitelským úvěrem
COFIKLASIK, přičemž tato nabídka klientovi garantuje úrokovou sazbu, která je nižší než původní sazba
na kreditní kartě DC;
(D) Na žádost klienta a dle dohody Smluvních stran bude částka financování úvěru od společnosti COFIDIS s.r.o.
s cílem přefinancování částky k doplacení kreditní karty klienta u DC, poukázána přímo na bankovní účet
společnosti DC, přičemž takové financování se považuje za financování přímo na bankovní účet
Klienta,
SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:
1.

Část 3 Smlouvy o názvu „A co jsme si společně dále ujednali“, bod 5 o názvu „Poskytnutí a čerpání úvěru“,
se mění následovně:
„POSKYTNUTÍ A ČERPÁNÍ ÚVĚRU: Na základě této smlouvy Vám jako věřitel poskytujeme na Vaši
žádost a ve Váš prospěch, jakož i za splnění námi stanovených podmínek finanční prostředky až do sjednané
výše (úvěr) a Vy se jako dlužníci zavazujete nám poskytnuté peněžní prostředky vrátit spolu s úroky,
poplatky, úroky z prodlení a dalšími sankčními nároky vzniklými v důsledku porušení Vašich povinností
z této smlouvy.
Úvěr Vám poskytneme formou založení úvěrového účtu; abychom poskytnutí úvěru urychlili, výslovně
požadujete a souhlasíte, abychom plnili podle této smlouvy před uplynutím lhůty podle § 118 odst. 1 zákona;
poskytnutý úvěr čerpáte okamžikem převodu peněžních prostředků, tj. odepsáním peněžních
prostředků z našeho účtu ve prospěch níže uvedeného bankovního účtu:
Bankovní účet společnosti Diners Club CS, s.r.o., organizační složka, IČ: 247 68 669, se sídlem Praha
1, Široká 36/5, PSČ 11000, Česká republika, číslo b.ú.:3849018/2700, vedeného u UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., variabilním symbolem platby bude číslo Vaší smlouvy o úvěru.
Od poskytnutí úvěru musíte platit sjednané úroky.“

2.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

3.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami. Každá ze Smluvních
stran obdrží jedno vyhotovení tohoto Dodatku č. 1.

V Praze dne ………………….

V

………………………………..

……………………………….

COFIDIS s.r.o.
Valérie Delcourt, jednatelka

dne

