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MULTITUDE BANK P.L.C. – ÚVĚROVÁ SMLOUVA VZTAHUJÍCÍ SE NA 

KLIENTY S TRVALÝM BYDLIŠTĚM V ČESKÉ REPUBLICE UZAVŘENÁ S 

KLIENTEM DNE xx.xx.xxxx 

 

Věřitel  

Multitude Bank p.l.c., úvěrová instituce oprávněná k výkonu činnosti na základě oprávnění od 

maltského finančního úřadu (Malta Financial Services Authority), číslo oprávnění: C 56251, 

zapsaná v maltském obchodním rejstříku pod registračním číslem: C 56251, číslo oprávnění: 

C 56251, se sídlem ST Business Centre, 120, The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta.   

 

 

Klient 

Křestní jméno: xxxxx Příjmení: xxxxx 

Ulice a číslo domu: xxxxx Obec/město: xxxxx 

PSČ: xxxxx Rodné číslo: xxxxx 

Telefon: xxxxx E-mail: xxxxx 

Klient tímto souhlasí s uzavřením Úvěrové smlouvy se společností Multitude Bank p.l.c., která 

bude upravovat revolvingový úvěr v souladu se Standardními podmínkami a příslušným 

standardním evropským dokumentem o spotřebitelských úvěrech (Standard European 

Consumer Credit Information; SECCI). Úvěrová smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Termín splatnosti: patnáct dnů od data Výpisu 

Maximální úvěrový limit (který může být změněn ve smyslu článku 5.4 Standardních 

podmínek): 20 000 Kč. 

Minimální částka platby: minimální částka, která musí být zaplacena do Termínu splatnosti 

ve výši (a) 13 % z Celkové splatné částky nebo (b) 1 000 Kč podle toho, co je vyšší. V situaci, 

kdy je Celková splatná částka nižší než 1 000 Kč bude se Minimální částka platby považovat 

za Celkovou splatnou částku. Pokud se částka čerpaného Úvěru zvýší na žádost Klienta, bude 

Minimální částka platby odpovídajícím způsobem upravena v následujícím Výpisu. 

Částka prvního čerpání Úvěru: 20 000 Kč. 

Výpůjční úroková sazba, tj. nominální fixní úrok z otevřeného zůstatku Úvěru: 0,4026 % 

za den; 146,95 % ročně z nesplaceného Úvěru.  

RPSN: 299,98 %. Tento výpočet je založen na předpokladu poskytnutí Úvěru ve výši 20 000 

Kč a roční nominální úrokové sazbě ve výši 146,95%  ve výši 15 919,48 Kč v jednom roce na 

základě následujících předpokladů: 

 

(i) Úvěr je poskytován na období jednoho roku počínaje dnem prvního čerpání a 

poslední platba provedená Klientem pokryje nesplacený zůstatek jistiny a úroků a 

případné další poplatky; 

(ii) Klient jistinu splácí ve stejných měsíčních platbách počínaje jeden měsíc po dni 

prvního čerpání.  

 

http://www.ferratum.cz/
https://help.ferratum.cz/s/


 
 

Multitude Bank p.l.c.  www.ferratum.cz  

ST Business Centre 120  https://help.ferratum.cz/s/  

The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta   
 

Celková splatná částka: 35 919,48 Kč. Tento výpočet je založen na předpokladu poskytnutí 

Úvěru ve výši 20 000 Kč a roční nominální úrokové sazbě ve 146,95 % ve výši 15 919,48 Kč 

v jednom roce na základě následujících předpokladů: 

(i) Úvěr je poskytován na období jednoho roku počínaje dnem prvního čerpání a poslední 

platba provedená Klientem pokryje nesplacený zůstatek jistiny a úroků a případné další 

poplatky; 

(ii) Klient jistinu splácí ve stejných měsíčních platbách počínaje jeden měsíc po dni prvního 

čerpání.   

Celková splatná částka se liší v závislosti na tom, kolik z Maximálního úvěrového limitu Klient 

použije a jak rychle Klient Úvěr splácí. Klient platí úrok z poskytnuté částky Úvěru průběžně. 

Splácení: Úvěr bude splácen v měsíčních splátkách odpovídajících Minimální částce platby. 

Bude třeba uhradit: 

 

Minimální splátku, kterou tvoří (a) 13 % z nesplaceného Úvěru spolu s úrokem z Úvěru a 

poplatkem za výběr, nebo (b) 1 000 Kč, podle toho, která z těchto částek je vyšší. Pokud je 

celková částka nesplaceného Úvěru spolu se splatným úrokem a poplatkem za výběr nižší 

než 1 000 Kč, považuje se za celkovou částku minimální měsíční splátky nesplacený Úvěr 

spolu s úrokem. 

 

Celkový počet splátek závisí na době trvání Úvěru a skutečně čerpané částce. 

Právo na odstoupení: Pokud Klient využije právo na odstoupení od Úvěrové smlouvy podle 

článku 4 Standardních podmínek, částka úroku splatná za den za předpokladu, že je Úvěr 

splacen v jedné splátce, činí 80,52 Kč.  

Klient tímto prohlašuje, že je držitelem a konečným skutečným majitelem bankovního účtu, 

prostřednictvím kterého bude tato Úvěrová smlouva prováděna.  

Není-li v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak, mají všechny zde použité výrazy stejný 

význam, jaký jim je přiřazen ve Standardních podmínkách přijatých Klientem ke stejnému datu 

jako tento dokument.  

Seznam poplatků za Úvěrový limit: 

 

Denní úrok z otevřeného 
zůstatku Úvěru 

0,4026 % 

Poplatek z prodlení 250 Kč, které vám budou účtovány jako náhrada účelně vynaložených nákladů 

vzniklých Věřiteli v souvislosti s vaším prodlením s jakoukoli minimální 

měsíční splátkou do data skutečného splacení 
Poplatek za výběr 0 Kč. Poplatek se účtuje s každým výběrem. 
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MULTITUDE  BANK P.L.C. – CREDIT AGREEMENT APPLICABLE TO 

CUSTOMERS WITH PERMANENT RESIDENCE IN THE CZECH REPUBLIC 

ENTERED INTO ON THE xx.xx.xxxx 

 

The Creditor  

Multitude Bank p.l.c., a credit institution licensed by the Malta Financial Services Authority 

with license number C 56251 and registered in the Malta Registry of Companies with 

registration number: C 56251, license number: C 56251, and registered address at ST Business 

Centre, 120, The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta.  

 

The Customer 

First name: xxxxx Surname: xxxxx 

Street and street number: xxxxxxx Town: xxxxx 

Postcode: xxxxx Personal ID No.: xxxxx 

Telephone: xxxxx E-mail: xxxxx  

Customer hereby accepts to enter into the Credit Agreement with Multitude Bank p.l.c. for the 

regulation of a revolving credit facility as regulated by the Standard Terms and the relative 

SECCI. The Credit Agreement is entered into for an indefinite time. 

Due Date: fifteen days from the Statement date 

Maximum Credit Limit (as may be changed in terms of clause 5.4 of the Standard Terms): 

20 000 Kč. 

Minimum Payment Amount: the minimum amount which must be paid by Due Date 

amounting to (a) 13 % of the Total Amount Due, or (b) Kč 1 000 whichever is the higher; 

provided that when the Total Amount Due is lower than Kč 1 000, the Minimum Payment 

Amount shall be considered to be the Total Amount Due. If the amount of the Credit drawn 

down is increased following a request by the Customer, the Minimum Payment Amount shall 

be adjusted accordingly in the subsequent Statement. 

Amount of first Credit drawn down: 20 000 Kč. 

Borrowing Rate, that is nominal fixed interest on open Credit balance: 0,4026 % per day; 

146,95% per year of the Credit outstanding.  

APR: 299,98 % This calculation is based on an open Credit of 20 000 Kč and a yearly nominal 

interest rate of 146,95 % amounting to 15 919,48 Kč in one year based on the following 

assumptions: 

 

(i) The Credit is provided for a period of one year starting from the date of the initial 

drawdown, and the final payment made by the Customer clears the balance of 

capital, interest and other charges, if any; 

(ii) The capital is repaid by the Customer in equal monthly payments, commencing one 

month after the date of the initial drawdown. 
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Total Amount Payable: 35 919,48 Kč This calculation is based on an open Credit of 20 000 

Kč and a yearly nominal interest rate of  146,95 % amounting to 15 919,48 Kč in one year 

based on and the following assumptions: 

(i) The Credit is provided for a period of one year starting from the date of the initial 

drawdown, and the final payment made by the Customer clears the balance of capital, 

interest and other charges, if any; 

(ii) The capital is repaid by the Customer in equal monthly payments, commencing one 

month after the date of the initial drawdown.   

The total amount payable varies depending on how much of the Maximum Credit Limit is used 

by the Customer, and how fast the Customer repays the Credit. The Customer pays interest on 

the open Credit amount at any time. 

Repayment: the Credit shall be repaid in monthly instalments equivalent to the Minimum 

Payment Amount. The following will have to be repaid: 

 

The minimum payment, which is made up of (a) 13 % of the unpaid credit together with the 

interest on the credit and the withdrawal fee, or (b) 1 000 Kč, based on which one of these 

amounts is higher. If the total amount of the unpaid Credit together with the interest due and 

the withdrawal fee is lower than 1 000 Kč, the minimum monthly payment shall be 

considered the total amount of outstanding Credit together with the interest.  

 

The total number of the repayments depends on the duration of the credit and the amount 

actually used. 

 

Right of Withdrawal: If the Customer exercises the right to withdraw from the Credit 

Agreement set out in clause 4 of the Standard Terms, the amount of interest payable per day 

assuming the Credit is repaid in one instalment is 80,52 Kč.  

The Customer hereby manifests that he is a title holder and the ultimate beneficial owner of the 

bank account through which the execution of this Credit Agreement will be performed.  

Unless otherwise specifically stated herein, any terms used herein shall have the same meaning 

which is assigned to them in the Standard Terms accepted by the Customer on the same date 

as this document.  

List of Fees for the Credit Limit: 

 
Daily interest on the open 
credit balance 

0,4026 % 

Fee for late payment. 250 Kč which shall be charged to you as reimbursement of reasonable 

costs incurred by the creditor in connection with your default of any 

Minimum Payment Amount until date of effective repayment 
Withdrawal fee  0 Kč which shall be payable with every withdrawal made 
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