PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO REVOLVINGOVÉ ÚVĚRY
(platné od 1. 6. 2015)
I. Co tyto produktové podmínky upravují a komu jsou určeny
I.1. Tyto podmínky jsou určeny Vám, jako našemu klientovi a na úvod těchto produktových
podmínek se, pro jejich lepší pochopení, prosím seznamte s pojmy, které jsme se společně
dohodli používat a které odpovídají pojmům užívaným ve Vaší Žádosti/Smlouvě o úvěru.
Banka a poskytovatel
platebních služeb
podle zákona
o platebním styku

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd Haussmann 1, 75009
Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním
soudem v Paříži pod č. B 542 097 902 (1954B09790), jednající
v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA,
odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČO 03814742,
se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5. Orgánem dohledu
je Evropská centrální banka se sídlem Kaiserstraße 29, 60311
Frankfurt nad Mohanem, Německo, a L‘Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution se sídlem 61 rue Taitbout, 75436 Paříž, Francie.

Klient

Vy, jako fyzická osoba (člověk) nebo právnická osoba (korporace),
která požádá Banku o poskytnutí úvěru a o poskytnutí peněžních
prostředků pro nepodnikatelské nebo podnikatelské účely.

Produktové podmínky
pro revolvingové úvěry
(dále také jen „PPK“)

Nedílná součást Vaší Žádosti/Smlouvy o úvěr, která ve smyslu
všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) představuje
doplňkové podmínky VOP, specifické pro revolvingové úvěry.

Orgán dohledu

Orgánem dohledu nad poskytováním platebních služeb je Česká
národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

I.2. Obsahují-li PPK ustanovení odlišná od VOP, platí, že podmínky stanovené PPK se uplatní
přednostně. Obsahuje-li samotná smlouva o úvěru (dále jen „smlouva“) ustanovení odlišná
od těchto PPK, platí, že podmínky stanovené smlouvou se uplatní přednostně.
I.3. Ke smlouvě může být uzavřena rámcová smlouva o platebních službách (dále jen
„Rámcová smlouva“), jejíž nedílnou součástí jsou produktové podmínky pro poskytování
platebních služeb (dále jen „PPS“). Není-li ke smlouvě uzavřena Rámcová smlouva, pak Vám
Banka nemůže poskytnout platební prostředky a provádět platební transakce. Pokud již byly
platební prostředky poskytnuty, pak v případě zániku Rámcové smlouvy budou tyto
blokovány a dále Vám může být Bankou umožněno další čerpání úvěru bez použití platebních
prostředků pouze převedením peněžních prostředků na Váš bankovní účet ve smyslu VOP.
I.4. Čerpat revolvingový úvěr jste oprávněn za podmínek podle PPK, PPS a VOP. Smlouva
o revolvingovém úvěru se uzavírá na dobu neurčitou.
II. Úvěrový rámec
II.1. Banka Vás zařadí, na základě Vaší Žádosti o poskytnutí revolvingového úvěru
s aktuálním úvěrovým rámcem a maximálním úvěrovým rámcem, tj. Nabídky ve smyslu
VOP, do seznamu žadatelů o revolvingový úvěr. Dohodli jsme se, že aktuální úvěrový rámec
může být v průběhu trvání smlouvy zvýšen či snížen v rámci maximálního úvěrového rámce.
II.2. V případě přijetí Nabídky ze strany Banky a vzniku smlouvy ve smyslu VOP Vám Banka
poskytne úvěr do výše aktuálního úvěrového rámce, zřídí Vám úvěrový účet a poskytne
platební prostředky, tj. vydá úvěrovou kartu, virtuální kartu (dále jen „e-karta“), zřídí
Klientskou zónu nebo jiný platební prostředek, pokud došlo k uzavření Rámcové smlouvy
ve smyslu čl. I.2. PPS.
II.3. Berete na vědomí, že na poskytnutí úvěru a platebních prostředků není právní nárok,
při posuzování žádosti není Banka vázána žádnou lhůtou, pokud není dohodnuta ve smlouvě,
a Banka není povinna své rozhodnutí zdůvodňovat.
II.4. Vlastníkem karty a e-karty je Banka. Vy, nebo jiná Vámi určená osoba a akceptovaná
Bankou, jste držitelem karty. Držitel karty není oprávněn ji převést na jinou osobu, ani umožnit
její užívání jiné osobě.
II.5. Můžete požádat Banku o souhlas se změnou výše aktuálního úvěrového rámce v rámci
maximálního úvěrového rámce a/nebo o změnu výše splátky, a to i za použití prostředků
dálkové komunikace. Pokud požádáte o zvýšení aktuálního úvěrového rámce, je po Vás
Banka oprávněna požadovat údaje za účelem opětovného prověření Vaší úvěruschopnosti,
které mohou být požadovány v rozsahu dle smlouvy a dotazníku; na žádost Banky jste
povinen je doložit příslušnými doklady.
II.6. Banka je oprávněna, zejména na základě opětovného vyhodnocení Vaší úvěruschopnosti,
zvýšit aktuální úvěrový rámec. Pokud se zvýšením aktuálního úvěrového rámce nesouhlasíte,
jste oprávněn tuto změnu odmítnout bezodkladným písemným nebo telefonickým oznámením,
adresovaným Bance. Neučiníte-li tak, Banka má za to, že se zvýšením aktuálního úvěrového

rámce souhlasíte. V případě doručení Vašeho nesouhlasu se zvýšením aktuálního úvěrového
rámce bude k tomuto dni aktuální úvěrový rámec snížen na původní výši. Pokud jste před
doručením Vašeho nesouhlasu vyčerpal peněžní prostředky ve výši překračující původní
rámec, platí, že s jeho zvýšením souhlasíte.
II.7. Banka je oprávněna, zejména na základě opětovného vyhodnocení Vaší úvěruschopnosti,
snížit aktuální úvěrový rámec. Pokud se snížením aktuálního úvěrového rámce nesouhlasíte,
jste oprávněn postupovat podle čl. VII. VOP. Banka je oprávněna postupně snížit aktuální
úvěrový rámec vždy až na aktuální dlužnou částku, je-li dán některý z důvodů pro odstoupení
od smlouvy uvedených v čl. VII.2. VOP (např. prodlení s úhradou splátek úvěru) nebo
vyskytnou-li se okolnosti uvedené v čl. III.3. VOP (např. nesplnění výzvy Banky, abyste jí
opakovaně poskytl údaje v rozsahu podle smlouvy a dotazníku, resp. tyto doložil).
II.8. Došlo-li k překročení aktuálního úvěrového rámce (např. jsou-li zúčtovány náklady
na úvěr, provedena úhrada za pojistné), musíte rozdíl neprodleně vyrovnat, a to i bez
výzvy Banky. Pro účely stanovení výše sjednané měsíční splátky podle způsobu výpočtu
stanoveného ve smlouvě může být za aktuální úvěrový rámec považována dlužná částka
zaokrouhlená na celé desetisíce nahoru.
II.9. Neurčí-li Banka jinak, překročením aktuálního úvěrového rámce bez souhlasu Banky
o více než 5 %, nejvýše však do výše maximálního úvěrového rámce, dojde ke stanovení
nové výše aktuálního úvěrového rámce, odpovídající ve vztahu k vyčerpané částce nejblíže
vyššímu násobku 1 tis. Kč.
II.10. Souhlasíte, že o změně úvěrového rámce Vás bude Banka informovat písemně
(např. změnou příslušného údaje ve výpise z úvěrového účtu), telefonicky nebo elektronickými
prostředky (např. e-mail, Klientská zóna, SMS).
II.11. V případě, že po dobu delší než 2 roky nedojde na úvěrovém účtu k revolvingovému
úvěru k žádnému pohybu (platební transakci, čerpání či splácení úvěru), smlouva spolu
s Rámcovou smlouvou, pokud k ní byla uzavřena, zanikají, nerozhodne-li Banka jinak.
III. Doplňkové podmínky pro splácení úvěru
III.1. Pokud Vám Banka umožní čerpání úvěru z úvěrového rámce za specifických podmínek
(vyčerpaná částka úvěru je splácena sjednaným počtem pevně stanovených splátek a je
úročena jinou než základní úrokovou sazbou, dále „specifický úvěr“), je Banka oprávněna
požadovat, aby splátky jednotlivých specifických úvěrů byly hrazeny souhrnnou platbou.
V případě, že jste z úvěrového rámce vyčerpal pouze specifický úvěr, který řádně splácíte,
hradíte pouze náklady k němu příslušející, bez úhrady dalších nákladů dle smlouvy a sazebníku
poplatků, odměn, sankcí a náhrad nákladů úvěrových produktů.
III.2. V případě Vašeho prodlení s úhradou jakékoliv splátky specifického úvěru je tato splátka
splacena z části aktuálního úvěrového rámce, úročeného základní úrokovou sazbou; tím je
považována evidenčně za uhrazenou. Tento postup je však považován za čerpání úvěru se
základní úrokovou sazbou, tj. ode dne splatnosti Vámi neuhrazené splátky jste povinen hradit
náklady z takto vyčerpané částky revolvingového úvěru dle smlouvy a sazebníku poplatků,
odměn, sankcí a náhrad nákladů úvěrových produktů, zejména úrok v základní výši, poplatek
za vedení účtu, případné pojištění, a to do doby jejich splacení. Bez ohledu na tuto skutečnost
jsou další splátky specifického úvěru předepsány podle čl. III.1. PPK, tj. k dalším splátkám
specifického úvěru, pokud jsou řádně uhrazeny, nehradíte žádné další náklady.
III.3. Banka je při předčasném splacení úvěru nebo jeho čerpání se specifickými podmínkami
splácení oprávněna od Vás požadovat současně s úhradou předčasné splátky úhradu nákladů
s tím spojených, a to za podmínek dle PPK a VOP.
III.4. V případě, že nejsou sjednány specifické podmínky splácení nebo uplyne doba, po niž
nebyly náklady účtovány nebo byly účtovány v nižší výši, je úrok z čerpané částky podle
platné základní úrokové sazby Banky účtován každý den podle výše zůstatku na Vašem
úvěrovém účtu.
III.5. Banka si vyhrazuje právo stanovit limity pro jednotlivé způsoby čerpání úvěru
z aktuálního úvěrového rámce co do výše čerpání, počtu čerpání v časovém intervalu, jakož
i limit minimální splátky jednotlivých čerpání úvěru. O stanovení limitu Vás Banka informuje.
Pro jednotlivé způsoby a výše čerpání úvěru mohou být stanoveny náklady a jejich splatnost
rozdílně.
IV. Závěrečná ustanovení
IV.1. Smlouvy uzavřené podle těchto PPK se řídí právním řádem České republiky. PPK jsou
zpracovány zejména v souladu s občanským zákoníkem, zákonem o spotřebitelském úvěru
a zákonem o platebním styku, všemi v platném znění, a informace v nich uvedené platí
po dobu od podání Vaší nabídky na uzavření smlouvy do data ukončení smlouvy, pokud
nedojde k jejich změně v souladu se zákonem, a nabývají účinnosti dne 1. 6. 2015.
Příloha smlouvy o úvěru
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