
Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy
1. právo odstoupit od smlouvy
1.1 „do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“
1.2 „máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. “
1.3  „pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat Home credit a. s., 

nové sady 996/25, 602 00 Brno, homecredit@homecredit.cz, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však vaší 
povinností.“

1.4  „aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím 
příslušné lhůty.“

2.  důsledky odstoupení od smlouvy
2.1  „pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem 

rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů 
vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). pro vrácení 
plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. 
v žádném případě vám tím nevzniknou další náklady.“

	 	Pokud	Vám	před	 tím,	než	obdržíme	Vaše	odstoupení	od	smlouvy,	poskytneme	úvěr,	musíte	nám	úvěr	vrátit	 i	 s	úrokem	do	dne	splacení	 jistiny	 
(úrok	se	vypočítá	na	základě	úrokové	sazby	dohodnuté	ve	smlouvě),	bez	zbytečného	odkladu,	nejpozději	do	30	dnů	ode	dne	odeslání	odstoupení.

v případě dotazů nás můžete kontaktovat na čísle uvedeném v záhlaví formuláře.

Home Credit a. s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČ: 26978636, zapsaná v oddíle B, vložka 4401 OR vedeného Krajským soudem v Brně www.SpravceFinanci.cz

   oznámení o odstoupení od smlouvy 

 1. ADRESÁT

  Home credit a.s., nové sady 996/25, 602 00  Brno, homecredit@homecredit.cz

 3.	 číslo	smlouVy

 4.	 Datum	uzaVření

 5.	 jméno	a	Příjmení	sPotřebitele

 6. KontaKtní	aDResa	–	uliCe,	číslo

 7.	 mĚsto

 9.	 Datum

 10. podpIs spotřeBItele

 2.   oznamujI, že tímto odstupujI od úvěrové smlouvy

8.	Psč

Linka Home Credit a Premia:

542 100 100
Linka Home Credit a Premia:

542 100 100
Zákaznická linka Extra karty:

542 100 300
Zákaznická linka Tesco Finančních služeb:

542 100 200
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