PŘEDSMLUVNÍ FORMULÁŘ

V01082018_A

vztahující se ke Smlouvě o úvěru (dále též jen „Smlouva“)
(číslo návrhu smlouvy

), která by měla být uzavřena mezi:

1. Poskytovatel úvěru (dále též jen „Poskytovatel“ či „Věřitel“):
PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, IČ: 618 60 069, DIČ: CZ 61860069
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2892

2. Klient (dále též jen „Klient“):
Příjmení:

Jméno:

RČ:

E-mail:

(dále též jen „E-mailová adresa Klienta“)

3. Spoluúčastník (dále též jen „Spoluúčastník“):
Příjmení:
Jméno:
E-mail:

RČ:

(dále též jen „E-mailová adresa Spoluúčastníka“)

Klient a Spoluúčastník jsou dále společně označováni též pouze jako „Klienti“. Pokud má být Smlouva uzavírána pouze
Klientem a Poskytovatelem a nikoli Spoluúčastníkem, je pojmem „Klienti“ míněn pouze Klient a ustanovení tohoto
Předsmluvního formuláře o Spoluúčastníkovi se neuplatní.

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru
Věřitel
Adresa

Telefonní číslo (*)
E-mailová adresa (*)
Číslo faxu (*)
Adresa internetových stránek (*)
Zprostředkovatel úvěru
Adresa

PROFI CREDIT Czech, a.s.
Sídlo: Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1
Adresa pro doručování, kterou má spotřebitel používat: PROFI CREDIT Czech, a. s.,
Nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice
466 741 490
proficredit@proficredit.cz
466 741 440
www.proficredit.cz

Telefonní číslo (*)
E-mailová adresa (*)
Číslo faxu (*)
Adresa internetových stránek (*)
Za shora uvedeného zprostředkovatele úvěru, který je v pozici samostatného
zprostředkovatele, v této věci jedná tento vázaný zástupce:
Jméno a příjmení /Název:
Další adresa pro doručování:
Telefonní číslo:
E-mailová adresa:
Číslo faxu:
Adresa internetových stránek:

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru
Druh spotřebitelského úvěru
Spotřebitelský úvěr podléhající režimu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále též jen „OZ“) a zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění
(dále též jen „ZSÚ“).
Jedná se o bezúčelový úvěr.
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číslo smlouvy: ___________

Celková výše spotřebitelského úvěru
To znamená strop úvěrového rámce
nebo celkovou částku poskytnutou
v rámci smlouvy, ve které se
sjednává spotřebitelský úvěr.
Podmínky čerpání
To znamená, jakým způsobem a kdy
obdržíte peníze.

Kč

Návrh Smlouvy (dále též jen „Nabídka“) předkládají Věřiteli (tj. Poskytovateli) Klient a
případně i Spoluúčastník. Nabídka představuje zároveň žádost Klienta o čerpání úvěru.
Klienti podepisují Nabídku (a zároveň tedy Smlouvu) při osobním jednání se
Zprostředkovatelem úvěru, a to buď v listinné podobě svými vlastnoručními podpisy,
nebo v elektronické podobě svými biometrickými podpisy pomocí zařízení SignPad
připojeného k zařízení výpočetní techniky (počítači), na kterém je Klientům umožněno
před podpisem Nabídky seznámit se jejím úplným zněním. Poskytovatel následně
provede posouzení správnosti, pravdivosti a úplnosti údajů uvedených v této Nabídce a
dalších informací, které byly Poskytovateli sděleny ze strany Klientů. Pokud Poskytovatel
po tomto posouzení dospěje k závěru, že Nabídku je možné akceptovat, Nabídku
akceptuje a úvěr s parametry dle Nabídky poskytne. Schválení úvěru oznámí
Poskytovatel Klientovi a Spoluúčastníkovi písemným oznámením (dále též jen
„Oznámení o schválení úvěru“) doručeným pouze k rukám Klienta, jehož součástí bude
i oznámení o základních parametrech úvěru (včetně údaje o přesné výši RPSN úvěru),
platný splátkový kalendář a jedno vyhotovení Smlouvy s potvrzenou akceptační
doložkou Poskytovatele (Smlouvu uzavíranou v listinné podobě podepisuje Poskytovatel
svým vlastnoručním podpisem, Smlouvu uzavíranou v elektronické podobě podepisuje
Poskytovatel svým biometrickým podpisem). Smlouva je uzavřena v okamžiku doručení
Oznámení o schválení úvěru Klientovi. Oznámení o schválení úvěru včetně všech
dalších shora uvedených dokumentů je u Smlouvy uzavírané v listinné podobě zasíláno
na doručovací adresu Klienta uvedenou v záhlaví této Smlouvy doporučenou poštou a
u Smlouvy uzavírané v elektronické podobě je zasíláno na E-mailovou adresu Klienta.
Má se přitom za to, že Oznámení o schválení úvěru odeslané doporučenou poštou došlo
třetí pracovní den po odeslání, a že Oznámení o schválení úvěru doručované na Emailovou adresu Klienta je do e-mailové schránky adresáta dodáno, a tedy doručeno
adresátovi nejpozději třetí den po odeslání. U Smlouvy uzavírané v elektronické podobě
Poskytovatel zároveň odešle Oznámení o schválení úvěru, včetně oznámení o
Základních parametrech úvěru (obsahující i údaj o přesné výši RPSN úvěru), platný
splátkový kalendář a jednu vytištěnou kopii Smlouvy s potvrzenou akceptační doložkou
Poskytovatele v listinné podobě poštou na doručovací adresu Klienta uvedenou
v záhlaví této Smlouvy.
V případě akceptace Nabídky dá Poskytovatel příkaz k bezhotovostnímu převodu
prostředků odpovídajících sjednané celkové výši úvěru (dále též jen „Prostředky“) na
Bankovní spojení Klienta uvedené v záhlaví Smlouvy v rámci identifikace Klienta. K
odeslání Prostředků přitom dojde v případě akceptace Nabídky nejdříve ve lhůtě 3
pracovních dnů před odesláním Oznámení o schválení úvěru Klientovi a nejpozději
v den tohoto odeslání Oznámení o schválení úvěru Klientovi (úvěr takto může být
Klientovi poskytnut i před uzavřením Smlouvy, když smluvní strany se dohodly, že takto
poskytnutý úvěr bude považován za úvěr poskytnutý na základě Smlouvy). Den tohoto
odeslání Prostředků je pro účely výpočtu přesné výše RPSN považován za „Den
poskytnutí úvěru“ (dále též jen „Den poskytnutí úvěru“). Tímto je v plném rozsahu
splněna povinnost Poskytovatele poskytnout sjednaný úvěr.
Nezašle-li Poskytovatel Klientovi Oznámení o schválení úvěru do 60 dnů ode dne
převzetí Nabídky, či pokud mu zašle oznámení o tom, že Nabídka nebyla akceptována,
platí, že Nabídka nebyla akceptována a žádný úvěr nebude poskytován.

Doba trvání spotřebitelského úvěru

V případě řádného a včasného plnění povinností ze Smlouvy činí doba trvání
spotřebitelského úvěru
měsíců (při využití práva na odklad Splátek dle čl.
bodu 9.1. části B) Smlouvy dochází k odpovídajícímu prodloužení doby trvání úvěru, tak
jak je toto popsáno v bodě 9.1. části B) Smlouvy).

Splátky a případně způsob rozdělení Budete muset uhradit toto:
splátek
Poskytnutý úvěr a sjednané úroky za poskytnutí úvěru budete hradit v měsíčních
anuitních Splátkách (dále též jen „Splátka“). Celková výše měsíční Splátky (zahrnující
splátku jistiny a úroku) činí
Kč, počet měsíčních Splátek činí
Splátky budou hrazeny ve Lhůtě splatnosti Splátek, a to vždy nejpozději v
den
v kalendářním měsíci (dále též jen „Poslední den splatnosti Splátky“), a to počínaje
kalendářním měsícem následujícím po měsíci, ve kterém byl úvěr vyplacen. Lhůtou
splatnosti Splátky je lhůta počínající dnem následujícím po Posledním dnu splatnosti
předcházející Splátky a končící Posledním dnem splatnosti příslušné Splátky (U první
Splátky počíná Lhůta splatnosti Splátky běžet Dnem poskytnutí úvěru a Poslední den
splatnosti první Splátky je v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byl
Klientovi úvěr vyplacen). Četnost hrazených Splátek je tedy měsíční.
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číslo smlouvy: ___________

Úroky a/nebo poplatky budou splatné tímto způsobem:
Úvěr se splácí konstantními Splátkami, jejichž výše se po dobu splácení nemění. V každé
měsíční Splátce je zahrnuta platba jistiny poskytnutého úvěru a platba sjednaného úroku.
Postupně se však mění poměr mezi splátkou jistiny a úroku. Úrok zahrnutý v každé
jednotlivé Splátce odpovídá úroku přirostlého k jistině úvěru k Poslednímu dni splatnosti
dané Splátky. Postupně se tak mění poměr mezi splátkou jistiny a úroku. Tento poměr je
u jednotlivých Splátek uveden ve splátkovém kalendáři, který je Klientovi zasílán
společně s Oznámením o schválení úvěru.
Celková částka, kterou je třeba
zaplatit
To znamená výše vypůjčené jistiny
plus úroky a případné další náklady
související s Vaším úvěrem.
Požadované zajištění
Jedná se o popis zajištění, které
máte
v souvislosti
se smlouvou
o spotřebitelském úvěru poskytnout.

Kč

a) Věřitel je oprávněn Klienta před uzavřením Smlouvy i kdykoli v době jejího trvání
požádat o zřízení inkasa k Bankovnímu spojení Klienta za účelem zajištění úhrad
pohledávek Věřitele za Klientem vyplývajících ze Smlouvy, b) smluvními pokutami
sjednanými pro případ prodlení s hrazením Splátek či nesplnění jiných povinností ze
Smlouvy, c) zajištění dluhů Klienta Spoluúčastníkem, který je tyto dluhy povinen plnit
společně a nerozdílně s Klientem (to platí pouze v případě, pokud jsou údaje o
Spoluúčastníkovi vyplněny v záhlaví tohoto formuláře).

3. Náklady spotřebitelského úvěru
Výpůjční úroková sazba nebo
případně různé výpůjční úrokové
sazby, které se na smlouvu, ve které
se sjednává spotřebitelský úvěr,
vztahují

% p.a. - jedná se o pevnou výpůjční (zápůjční) úrokovou sazbu na celou
dobu splácení úvěru. Tato výpůjční (zápůjční) úroková sazba je vyjádřena jako roční
efektivní úroková míra (sazba). Až do data případného zesplatnění úvěru (dle bodu 6.3. či
6.10. části B) Smlouvy) se úrok za poskytnutí úvěru počítá na základě této sjednané roční
efektivní úrokové míry (sazby) tak, že pro účely výpočtu tohoto úroku se vychází z toho,
že každý kalendářní rok má 12 stejných období (365/12) s tím, že délka každého
kalendářního roku, včetně přestupního, je 365 dnů. Sjednané úroky za poskytnutí úvěru
běží od data poskytnutí úvěru až do skutečného vrácení jistiny úvěru. Tento úrok běží i
po zesplatnění úvěru (dle bodu 6.3. či 6.10. části B) Smlouvy), když poté i nadále přirůstá
pouze k původní nesplacené jistině úvěru zahrnuté do Nové jistiny úvěru (vzniklé dle
.bodu 6.4. či 6.10. části B) Smlouvy), a to až do doby její úplné úhrady. Úrok přirostlý po
případném zesplatnění úvěru bude Věřitelem uplatňován v roční nominální úrokové
sazbě odpovídající sjednané roční efektivní úrokové míře (zápůjční úrokové sazbě
úvěru), když při výpočtu tohoto úroku se bude brát v potaz přesný počet dnů, za který je
tento úrok uplatňován

Roční procentní sazba nákladů
(RPSN)
Jedná se o celkové náklady úvěru
vyjádřené jako roční procento
celkové výše úvěru.
Účelem RPSN je pomoci Vám
porovnat různé nabídky.

Předpokládaná výše roční procentní sazby nákladů (RPSN) na spotřebitelský úvěr:
......................... %. Při stanovení této předpokládané výše RPSN se vychází z
předpokladu, že mezi dnem vyplacení úvěru a dnem splatnosti první Splátky uplyne právě
30,41666 dnů (tj. 365/12), že splatnost každé následující Splátky bude následovat vždy
po uplynutí každých 30,41666 dnů od splatnosti předchozí Splátky, že smluvní strany
řádně a včas splní své povinnosti dle Smlouvy, a že Klientovi bude poskytnut úvěr s
těmito parametry: Celková výše úvěru ve výši _______Kč, Doba trvání spotřebitelského
úvěru činí ________ měsíců, Celková výše měsíční Splátky ve výši _________Kč, Počet
měsíčních splátek ve výši _________, Výpůjční (zápůjční) úroková sazba úvěru
(vyjádřená jako roční efektivní úroková míra (sazba)) ve výši ________%. V Oznámení o
schválení úvěru bude uvedena přesná výše RPSN na úvěr (přesná výše RPSN bude
vypočtena na základě znalosti přesného počtu dnů mezi Dnem poskytnutí úvěru a
Posledním dnem splatnosti první Splátky).

Je pro získání úvěru nebo pro jeho
získání za nabízených podmínek
nezbytné uzavřít
— pojištění úvěru nebo
— smlouvu o jiné doplňkové službě?
Nejsou-li náklady na tyto služby
věřiteli známy, nejsou zahrnuty
v RPSN.
Související náklady
Veškeré další náklady vyplývající ze
smlouvy, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr.

Ne
Ne

V případě Vaší žádosti o vrácení případného přeplatku vzniklého po úhradě veškerých
pohledávek Věřitele ze Smlouvy, jste povinni uhradit Věřiteli veškeré náklady vzniklé
Věřiteli v souvislosti s vrácením přeplatku. Ve Smlouvě jsou tyto náklady stanoveny
paušálně na částku 100 Kč za každé zpracování žádosti o vrácení přeplatku. Jestliže
Věřitel prokáže, že skutečně vynaložené náklady přesahují tento paušál, jste povinni
uhradit Věřiteli náklady v plné výši. Tyto náklady spojené s vrácením přeplatku jsou tedy
hrazeny pouze tehdy, pokud na Smlouvě po úhradě veškerých pohledávek Věřitele
vznikne přeplatek, o jehož vrácení požádáte, a nejsou tak zahrnuty do RPSN úvěru.
Podmínky, za nichž lze výše uvedené Výše uvedené náklady související se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,
náklady související se smlouvou, ve lze měnit pouze na základě vzájemné písemné dohody smluvních stran.
které se sjednává spotřebitelský
úvěr, změnit
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číslo smlouvy: _______________________

Náklady
plateb

v případě

opožděných Za opožděné platby Vám bude účtováno:

Opomenutí platby by pro Vás mohlo
mít závažné důsledky (např. nucený
prodej majetku) a způsobit potíže při
získávání úvěru v budoucnosti.

1) Jestliže se ocitnete v prodlení s úhradou kterékoli Splátky či její části o délce 30 dnů, je
Poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ________ Kč, a to za
každou Splátku, u které se ocitnete v prodlení o délce 30 dnů. Po zesplatnění úvěru
způsobem sjednaným ve Smlouvě Poskytovateli již právo na žádnou další smluvní pokutu
dle tohoto bodu nevzniká. Souhrn veškerých těchto smluvních pokut dle tohoto bodu, které
je Poskytovatel oprávněn požadovat, činí maximálně 2.999,- Kč za každý kalendářní rok.
2) Poskytovatel má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly
v souvislosti s Vaším prodlením, jejichž výše činí u každé Splátky, u které se ocitnete
v prodlení s její úhradou o délce 15 dnů, částku 200,- Kč. Právo na zaplacení této náhrady
nákladů Poskytovateli vzniká u každé jednotlivé Splátky, u které se ocitnete v prodlení
s její úhradou, patnáctým dnem trvání tohoto Vašeho prodlení s úhradou této Splátky. Po
zesplatnění úvěru způsobem sjednaným ve Smlouvě Poskytovateli již právo na žádnou
další náhradu nákladů dle tohoto bodu nevzniká.
3) Jestliže se ocitnete v prodlení s úhradou kterékoli Splátky nebo její části o délce 65 dnů:
a) je Poskytovatel oprávněn odepřít plnění veškerých svých závazků (povinností) ze
Smlouvy,
b) automaticky dojde k zesplatnění úvěru, tzn., že se k tomuto dni (dále též jen „Den
zesplatnění úvěru“) stávají okamžitě splatnými celá dosud nezaplacená jistina
poskytnutého úvěru, veškeré úroky, které ke Dni zesplatnění úvěru přirostly k úvěru,
veškeré dosud nesplatné smluvní pokuty a veškeré dosud nesplatné náhrady nákladů dle
předcházejícího bodu 2). Zesplatnění úvěru se tedy netýká budoucích nákladů
spotřebitelského úvěru.
Poskytovatel je Vás povinen před zesplatněním úvěru dle tohoto bodu vyzvat k uhrazení
dlužné Splátky a poskytnout Vám k tomu lhůtu alespoň 30 dnů.
K zesplatnění úvěru dochází i v dalších případech popsaných ve Smlouvě.
Pokud dojde k zesplatnění úvěru, celá dosud nezaplacená jistina úvěru a veškeré úroky
za poskytnutí úvěru přirostlé ke Dni zesplatnění úvěru se ke Dni zesplatnění úvěru stávají
součástí Nové jistiny úvěru (dále též jen „Nová jistina úvěru“). Tuto Novou jistinu úvěru
jste povinni zaplatit Poskytovateli nejpozději v Den zesplatnění úvěru. Poskytovatel je
oprávněn požadovat, abyste v případě prodlení s hrazením této Nové jistiny úvěru platili
zákonem stanovenou sazbu úroku z prodlení z celé této Nové jistiny úvěru až do jejího
úplného zaplacení.
4) Jestliže po zesplatnění úvěru nezaplatíte Novou jistinu úvěru v Den zesplatnění úvěru,
vzniká Vám povinnost zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné Nové
jistiny úvěru za každý den prodlení s její úhradou, a to ode dne následujícího po Dni
zesplatnění úvěru až do jejího úplného zaplacení.
5) Za den prodlení (např. s úhradou Splátky) se považuje každý, i započatý, den prodlení
s úhradou daného dluhu. Veškerá ujednání o smluvních pokutách obsažená ve Smlouvě
se žádným způsobem nedotýkají práva poškozené smluvní strany na náhradu škody
způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou, a to práva na náhradu škody
v plné výši. Souhrn výše všech ze strany Poskytovatele uplatněných smluvních pokut
nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však
200.000,-Kč.
6) V případě Vašeho prodlení s plněním jakéhokoli závazku může Poskytovatel požadovat
zaplacení způsobené škody (újmy) v plné výši a náhradu nákladů řízení spojených s
vymáháním dlužných pohledávek Poskytovatele v nalézacím a případně i exekučním
řízení. Poskytovatel Vám dále může zasílat písemné upomínky k plnění Vašich závazků.
Za podmínek uvedených v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů - Úplné
znění" mohou být údaje o Vašem prodlení předány v tomto dokumentu uvedeným
registrům. Pokud k tomu udělíte svůj souhlas, mohou být v případě Vašeho prodlení s
úhradou
dluhu dle Smlouvy Vaše údaje zveřejněny způsobem a za podmínek
stanovených v dokumentu "Informace o zpracování osobních údajů - Úplné znění".
7) V případě Vašeho prodlení s hrazením jakéhokoli peněžitého dluhu může Poskytovatel
dále požadovat zaplacení zákonných úroků z prodlení z dlužné částky. Výše zákonných
úroků z prodlení je stanovena v nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se stanoví výše
úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, v platném znění a činí
ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního
pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Ke dni vyhotovení tohoto
Předsmluvního formuláře ze strany Poskytovatele tato úroková sazba činila ______% p.a.
Poskytovatel má právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu v plném
rozsahu (aplikace ustanovení § 1971 OZ se vylučuje).
8) Sjednaný úrok za poskytnutí úvěru běží od data poskytnutí úvěru až do skutečného
vrácení jistiny úvěru. Tento úrok běží i po zesplatnění úvěru (k zesplatnění úvěru dochází
v případech upravených ve Smlouvě), když po tomto zesplatnění úvěru i nadále tento
úrok přirůstá pouze k původní nesplacené jistině úvěru zahrnuté při zesplatnění úvěru do
Nové jistiny úvěru, a to až do doby úplné úhrady této původní jistiny úvěru. I takto přirostlý
úrok za poskytnutí úvěru jste povinen uhradit Věřiteli. Věřitel bude úrok přirostlý po
zesplatnění úvěru uplatňovat v roční nominální úrokové sazbě odpovídající sjednané
roční efektivní úrokové míře (zápůjční úrokové sazbě úvěru), když při výpočtu tohoto
úroku se bude brát v potaz přesný počet dnů, za který je tento úrok uplatňován.
9) Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej
majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti.

Předsmluvní formulář
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číslo smlouvy: _______________________

10) V případě, že a) bude rozhodnuto o úpadku kteréhokoli z Klientů či pokud proti své
osobě podá kterýkoli z Klientů insolvenční návrh, nebo b) kterýkoli z Klientů s Věřitelem
uzavřel jakoukoli jinou smlouvu či smlouvy (například smlouvu o úvěru, zápůjčce, půjčce,
výpůjčce či jiné obdobné službě) a ocitne se u kterékoli této jiné smlouvy v prodlení vůči
Věřiteli s úhradou jakékoli peněžité částky o délce alespoň 60 dnů, platí, že:
a) Věřitel není povinen plnit žádný ze svých závazků (povinností) dle Smlouvy,
b) Věřitel je oprávněn úvěr dle Smlouvy zesplatnit na základě písemného oznámení
zaslaného Klientům. Jestliže Vám Věřitel oznámí zesplatnění úvěru dle předchozí věty,
dochází dnem doručení tohoto oznámení k zesplatnění úvěru (jedná se o „Den
zesplatnění úvěru“) a ke vzniku Nové jistiny úvěru a aplikují se ustanovení shora
uvedených bodů 3) a 4).
4. Další důležité právní aspekty
Právo na odstoupení od smlouvy, ve Ano
které se sjednává spotřebitelský úvěr
Máte právo odstoupit od
smlouvy,
a to
ve
lhůtě
kalendářních dnů.
Předčasné splacení

této
14
Ano

Máte právo splatit spotřebitelský úvěr
předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo
zčásti.
Věřitel má v případě předčasného Poskytovatel (tj. Věřitel) má při předčasném splacení nárok na náhradu nákladů. Výše
splacení nárok na náhradu nákladů. těchto nákladů Poskytovatele bude vypočtena tak, že bude odpovídat 1 % z předčasně
splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným
splacením a sjednaným koncem úvěru jeden rok, či 0,5 % z předčasně splacené části
celkové výše úvěru, nebude-li předpokládaná doba mezi předčasným splacením a
sjednaným koncem úvěru přesahovat jeden rok. Výše těchto nákladů Poskytovatele ale
nebude přesahovat částku úroku, kterou byste zaplatil za dobu od předčasného splacení
do skončení úvěru.
Vyhledávání v databázi
Pro posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr Věřitel využívá databáze vedené:
Věřitel
Vás
musí
okamžitě
sdružením SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČ 69346925, se
a bezplatně vyrozumět o výsledku
sídlem Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha
vyhledávání v databázi, pokud je na
CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., IČO: 71236384, se sídlem
tomto
vyhledávání
založeno
Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4 (Nebankovní registr klientských
zamítnutí
žádosti
o poskytnutí
informací)
spotřebitelského úvěru. To neplatí,
pokud je poskytnutí takové informace
v rozporu s právními předpisy na
ochranu osobních údajů nebo
s veřejným pořádkem nebo veřejnou
bezpečností.
Právo na návrh smlouvy, ve které se
sjednává spotřebitelský úvěr
Máte právo obdržet na požádání
bezplatně kopii návrhu smlouvy, ve
které se sjednává spotřebitelský
úvěr. To neplatí, pokud věřitel
v okamžiku žádosti není ochoten
přistoupit k uzavření smlouvy s Vámi.
Doba, po kterou je věřitel vázán
informacemi
poskytnutými
před Tyto informace platí od ______
uzavřením smlouvy, ve které se
sjednává spotřebitelský úvěr nebo
návrhem na uzavření této smlouvy.
(*) Tyto informace jsou nepovinné

do _______

Klient svým podpisem (je-li tento formulář Klientovi poskytován v listinné podobě, podepisuje jej Klient vlastnoručním podpisem,
je-li tento formulář Klientovi poskytován v elektronické podobě na E-mailovou adresu Klienta, podepisuje jej Klient svým
biometrickým podpisem) stvrzuje, že bez zbytečného odkladu poté, co Poskytovatel provedl posouzení jeho úvěruschopnosti na
základě informací poskytnutých Poskytovateli ze strany Klienta a zároveň v dostatečném předstihu před podpisem tohoto
dokumentu a před podpisem návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Klienta, mu bylo poskytnuto a předáno jedno vyhotovení
tohoto dokumentu (v listinné podobě či v elektronické podobě na E-mailovou adresu Klienta), že si dokument přečetl, nechal se
Poskytovatelem (zast. shora uvedeným zprostředkovatelem úvěru) informovat o všech skutečnostech potřebných k uzavření
Smlouvy a že tento dokument byl z jeho strany podepsán dobrovolně, svobodně, vážně, nikoli v tísni a pod nátlakem. Klient dále
prohlašuje, že mu Poskytovatel (zast. shora uvedeným zprostředkovatelem úvěru) zároveň poskytl náležité vysvětlení tak, že je
Klient schopen posoudit, zda navrhovaná Smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odpovídá jeho potřebám a finanční
situaci. Vysvětlení zahrnovalo jak předsmluvní informace, tak i důsledky prodlení, a základní informace o jednotlivých nabízených
produktech a jejich dopady na Klienta.

V ________________________ dne ___________

Předsmluvní formulář

Klient ……………………………………………………….
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číslo smlouvy: ___________

Spoluúčastník svým podpisem (je-li tento formulář Spoluúčastníkovi poskytován v listinné podobě, podepisuje jej Spoluúčastník
vlastnoručním podpisem, je-li tento formulář Spoluúčastníkovi poskytován v elektronické podobě, podepisuje jej Spoluúčastník
svým biometrickým podpisem) stvrzuje, že mu bez zbytečného odkladu poté, co Poskytovatel provedl posouzení jeho
úvěruschopnosti na základě informací poskytnutých Poskytovateli ze strany Spoluúčastníka a zároveň v dostatečném předstihu
před podpisem tohoto dokumentu a před podpisem návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Spoluúčastníka, bylo poskytnuto a
předáno jedno vyhotovení tohoto dokumentu (jedná se o vyhotovení tohoto dokumentu, které bylo převzato ze strany Klienta a
které má na základě dohody s Klientem k dispozici i Spoluúčastník), že si dokument přečetl, nechal se informovat Poskytovatelem
(zast. shora uvedeným zprostředkovatelem úvěru) o všech skutečnostech potřebných k uzavření Smlouvy a že tento dokument
byl z jeho strany podepsán dobrovolně, svobodně, vážně, nikoli v tísni a pod nátlakem. Spoluúčastník dále prohlašuje, že mu
Poskytovatel (zast. shora uvedeným zprostředkovatelem úvěru) zároveň poskytl náležité vysvětlení tak, že je schopen posoudit,
zda navrhovaná Smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Vysvětlení
zahrnovalo jak předsmluvní informace, tak i důsledky prodlení, a základní informace o jednotlivých nabízených produktech a jejich
dopady na Spoluúčastníka.

V ________________________ dne ___________

Předsmluvní formulář

Spoluúčastník ……………………………………………..
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číslo smlouvy: _

