
FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVÉRU 
 
1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 

Věřitel 

Adresa 

CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00  Praha 8 
 IČ: 04616073 

Obch. rejstřík: Městský soud v Praze, odd.: B, vložka č. 21146 
provozovna: CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Vitkovická 3083/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

Zprostředkovatel úvěru 
Adresa 

 

 

 

 
 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru 

Druh spotřebitelského úvěru  Vázaný spotřebitelský úvěr 

Celková výše spotřebitelského úvěru 
(To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský 
úvěr) 

 
.......................... Kč 

Podmínky čerpání (To znamená jakým způsobem a kdy obdržíte peníze) Převodem na účet Prodejce  (úhrada  kupní ceny snížené o sumu uhrazené přímé platby, pokud spotřebitel při koupi zboží 
uhradil přímou platbu) 

Doba trvání spotřebitelského úvěru  Smlouva je uzavřena na dobu určitou. Termín konečné splatnosti úvěru je  ..................... 

Splátky a případně způsob rozdělení splátek Budete muset uhradit toto: 
- měsíční anuitní splátka:  ......................Kč 
- počet splátek:  ....................... 
- termíny splátek: do 20 dne příslušného kalendářního měsíce 
Úrok a/nebo poplatky se budou splatné tímto způsobem: 
Termín splatnosti jistiny a úroku je totožný s datem splatnosti měsíční anuitní splátky, která se skládá ze splátky jistiny a úroku. 
Splatnost poplatků je uvedena v části 3 tohoto formuláře, bod Související  náklady  

Celková částka, kterou je třeba zaplatit (To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné další náklady související 
s Vaším úvěrem) 

 
............................ Kč 

Název zboží/služby 
Cena v hotovosti  

 

  
3. Náklady spotřebitelského úvěru 

Výpůjční úroková sazba nebo případné různé výpůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský 
úvěr, vztahují  

 
Úroková sazba: .............................% p.a. 
 
Typ úrokové sazby: fixní roční úroková sazba 

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 
  
Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru. 

............................. % 

                           = ∑                     (1+                  )-tk 
                                   k=1 
 
                 - výše úvěru (finanční plnění) 
                    k - číslo splátky 
                        - počet splátek 
                        - výše splátky bez pojištění 
                        - RPSN 
       tk = k/12 - interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem následujícího čerpání 

Je pro  získaní úvěru nebo pro jeho získaní za nabízených podmínek nezbytné uzavřít pojištění úvěru nebo smlouvu o jiné 
doplňkové službě? 

 
Ne 

Související náklady  Pojištění schopnosti splácet splátky: a) soubor pojištění  A ve výši  2,9 % z měsíční splátky; b) soubor pojištění B ve výšce 6,9 % z 
měsíční splátky. Pojistné ve výši .....................  Kč  splatné spolu s měsíční anuitní splátkou. 

Náklady v případě opožděných splátek 
(Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné í důsledky (například nucený prodej majetku j a způsobit potíže při získání o 
úvěru v budoucnosti) 

V případe prodlení s úhradou kterékoliv jednotlivé Splátky o více než 30 dnu,  Smluvní pokuta ve výši 10 % z každé dlužní 
Splátky. Úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným vládním nařízením. Možnost exekuce v případě právoplatného exekučního 
titulu. Úhrada nákladů na zabezpečení vymáhání. Úhrada nákladu na zabezpečení vymáhání ve výši 14 % z vymožené částky. 

 
4. Další důležité právní aspekty 

Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 
14 kalendářních dnů.  

Ano 

Předčasné splacení  
Máte právo splatit spotřebitelský předčasně a to kdykoliv, zcela nebo zčásti 

Klient má právo kdykoliv během doby trvání Smlouvy půjčku úplně nebo částečně 
splatit před dohodnutou lhůtou splatnosti. 

Věřitel má v případě předčasného splacení nárok na náhradu nákladu    Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných 
nákladu, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. Výše náhrady nákladu nesmí přesáhnout 1 % 
z předčasně splacené části celkové výše úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru jeden 
rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladu přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové 
výše spotřebitelského úvěru. Náhrada nákladů nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by Klient zaplatil za dobu od 
předčasného splacení do dokončení spotřebitelského úvěru.  

Vyhledávaní v databázi 
(Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávaní v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno 
zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takovéto informace v rozporu s právními 
předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.) 

Spotřebitel bude bezodkladně a bezplatně informován ze strany věřitele, pokud žádost o půjčku bude zamítnuta výhradně z 
důvodu výsledků nahlédnutí do Nebankovního registru klientských informací vedeného CNBC – Czech Non – Banking Credit 
Bureau, z.s.p.o., se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4, PSČ 140 00 IČO71236384 a Bankovního registru klientských 
informací 

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.)   

Ano 

 Autorizační kód: 
Jméno, příjmení klienta: 
Datum ..................................... 
  

 


