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Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru č.      

I. KDO JSME/KDO JSTE 
Poskytovatel úvěru
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 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, hlavní předmět 
podnikání: bankovní činnosti, e-mail: info@hellobank.cz, www.hellobank.cz  
(dále jen „My“ nebo „Banka“)

Klient

Jméno:

Příjmení:

Rodné číslo: 

(dále jen „Vy“ nebo „Klient“)

II. ZMĚNA PODMÍNEK REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU
1.  Žádáte o změnu podmínek revolvingového úvěru s parametry podle Přehledu změn podmínek revolvingového úvěru (dále jen „Přehled změn“).
2. Na základě tohoto dodatku: 
• Vám bude vydána nová úvěrová karta Hello Kreditka, pro kterou bude platit aktuální Sazebník pro úvěry.  
• Jsme oprávněni změnit číslo smlouvy o úvěru a úvěrového účtu; nové číslo úvěrového účtu bude automaticky zobrazeno ve Vašem internetovém bankovnictví – na domovské stránce v  sekci Účty.
• Jsme se dohodli, že výpověď odeslaná Bankou se ruší a nenabude účinnosti.
• Ostatní podmínky revolvingového úvěru se nemění.   

Přehled změn podmínek revolvingového úvěru
Stávající podmínky Nové podmínky

Měsíční poplatek za rezervaci úvěrových zdrojů Zvýhodněný poplatek pro E-on revolvingový úvěr Do konce roku 2019 zdarma a dále dle platného  
Sazebníku pro úvěry s platností od 14. 11. 2018

Produkt E-on Karta Hello Kreditka

III. PROHLÁŠENÍ KLIENTA 
Informace o obchodních a produktových podmínkách: 
1.  Prohlašujete, že před podpisem tohoto dodatku jste, jako jeho nedílnou součást obdržel Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování bankovních produktů a služeb, Produktové podmínky pro poskytování platebních 

služeb, Produktové podmínky pro využívání služeb internetového bankovnictví, Produktové podmínky pro revolvingové úvěry a Sazebník pro úvěry na trvalém nosiči dat (např. internetové bankovnictví), a souhlasíte  
s nimi bez výhrady. Potvrzujete, že jsme se dohodli, na Vámi zvoleném způsobu převzetí (v tištené podobě, e-mailem nebo prostřednictvím internetového bankovnictví). Zavazujeme se Vám na Vaši žádost poskytnout  
jejich aktuální verzi. 

Informace o úplnosti údajů k posouzení úvěruschopnosti: 
2.  Prohlašujete, že údaje uvedené v dodatku jsou úplné, přesné a pravdivé a že jste nezamlčel žádné relevantní informace potřebné k posouzení Vaší úvěruschopnosti z naší strany. 
3.  Berete na vědomí, že pokud se změní Vaše údaje, které jste sdělil Bance v souvislosti se smlouvou o úvěru nebo tímto dodatkem, zejména Vaše příjmy či závazky, nebo nastanou po podpisu tohoto dodatku jiné 

skutečnosti, které by mohly negativně ovlivnit Vaši schopnost splácet úvěr, jste povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Bance. 
4.  Prohlašujete, že jste získal od Banky všechny potřebné informace, na základě kterých jste mohl posoudit, zda podmínky revolvingového úvěru uvedené v tomto dodatku jsou pro Vás vhodné z hlediska Vašich  

potřeb a finanční situace.

V Praze dne V dne

Podpis zástupce banky
Dušan Zenáhlík

Ředitel řízení vztahu se zakazníky

Podpis klienta
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