Příloha č. 1 Smlouvy
FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru
Věřitel
Friendly Finance s .r.o.
Adres a
110 00 Nové Měs to, Olivova 2096/4, Praha 1
Telefonní čís lo
E-mailová adres a
Adres a internetových s tránek

+ 420 236 040 404
podpora@pujckomat.cz
Pujckomat.cz

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru
Druh s potřebitels kého úvěru

Neúčelový nezajiš těný s potřebitels ký úvěr na dobu určitou.

Celková výš e s potřebitels kého úvěru
To znamená s trop úvěrového rámce nebo
celkovou čás tku pos kytnutou v rámci s mlouvy,

0,00 Kč

ve které s e s jednává s potřebitels ký úvěr.

Věřitel pos kytne klientovi peněžní pros tředky nejpozději do
Podmínky čerpání

dvou

pracovních

dnů

To znamená, jakým způs obem a kdy obdržíte

Pos kytnutím

peníze.

pros tředků z bankovního účtu věřitele na bankovní účet

pros tředků

od
se

uzavření

s mlouvy

o

úvěru.

rozumí

odes lání

peněžních

klienta.
Doba trvání s potřebitels kého úvěru

dní. Spotřebitels ký úvěr je s platný dne .
Pos kytnuté peněžní pros tředky je klient povinen věřiteli vrátit
bezhotovos tní platbou ve formě jediné s plátky na bankovní

Splátky a případně způs ob rozdělení s plátek

účet věřitele, a to s polu s poplatkem za pos kytnutí úvěru.
Veš keré platby ve pros pěch věřitele js ou považovány za
uhrazené od okamžiku jejich přips ání na bankovní účet
věřitele s řádně uvedeným variabilním s ymbolem.

Celková čás tka, kterou je třeba zaplatit
To znamená výš e vypůjčené jis tiny plus úroky
a případné dalš í náklady s ouvis ející s Vaš ím
úvěrem.

Celková čás tka, tj. jis tina včetně poplatku, činí 0,00 Kč.

Spotřebitels ký úvěr s e pos kytuje ve formě
odložené platby za zboží nebo s lužbu nebo je
vázán na dodání určitého zboží nebo pos kytnutí Spotřebitels ký úvěr není pos kytován ve formě odložené
platby ani

určité s lužby

není

vázán

na

dodání

určitého

zboží

nebo

pos kytnutí určité s lužby.
Název zboží/s lužby
Cena v hotovos ti

Požadované zajiš tění
Jedná s e o popis

zajiš tění, které máte v Z ajiš tění není požadováno

s ouvis los ti s e s mlouvou o s potřebitels kém
úvěru pos kytnout.

Pokud

peněžní

pros tředky

hrazené

klientem

nebudou

dos tačovat k úhradě vš ech s platných pohledávek věřitele
Splátky nevedou k okamžitému umořování
jis tiny.

vůči klientovi, budou použity na úhradu pohledávek věřitele v
nás ledujícím

pořadí:

1.

úroky

z

prodlení,

2.

Účelně

vynaložené náklady s pojené s uplatněním pohledávky, 3.
s mluvní pokuta, 4. poplatky za pos kytnutí úvěru, 5. jis tina
úvěru.

3. Náklady spotřebitelského úvěru

Výpůjční úroková s azba nebo případně různé
výpůjční úrokové s azby, které s e na s mlouvu,
ve které s e s jednává s potřebitels ký úvěr,

0 %.

vztahují

Výš e RPSN použitá na klientův úvěr je a úvěrující ji vypočítal z
hodnot a podmínek úvěrového obchodu platných a mu
známých k datu vyhotovení těchto informací.
Výš e

uvedená

hodnota

RPSN

platí

za

nás ledujících

předpokladů:
· poplatek za pos kytnutí úvěru s e hradí s polečně s e
s plátkou jis tiny úvěru; a
· s plátka úvěru je uhrazena řádně a včas ; a
· úvěr byl načerpán jednorázově a v celém rozs ahu.
Do výpočtu RPSN js me nezahrnuli:
Roční procentní s azba nákladů (RPSN)

·

náklady

s platné

v

důs ledku

neplnění

některé

z

Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené

povinnos tí klienta s tanovených ve s mlouvě;

jako roční procento celkové výše úvěru.

· náklady, jejichž výš e není ke dni vyhotovení těchto

Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé

informací úvěrujícímu známa; a

nabídky.

· náklady, jejichž zahrnutí do RPSN není povinné.
Pokud s e s kutečnos t bude od těchto předpokladů liš it, výš e
RPSN s e může změnit.
Reprezentativní příklad:
Požadovaná čás tka: 2 000 Kč;
Doba s platnos ti: 31 dní;
Výš e poplatku za pos kytnutí úvěru: 536 Kč;
Úroková s azba: 0 %;
Jiné náklady: 0 %;
Celková čás tka ke s placení: 2 536 Kč;
Výše RSPN: 1537,4 %.

Je pro zís kání úvěru nebo pro jeho zís kání za
nabízených podmínek nezbytné uzavřít
— pojiš tění úvěru nebo

Pojiš tění úvěru ani jiné doplňkové s lužby nejs ou vyžadovány a

— s mlouvu o jiné doplňkové s lužbě?

ani podmínkou pro zís kání s potřebitels kého úvěru.

Nejsou-li

náklady

na

tyto

služby

věřiteli

známy, nejsou zahrnuty v RPSN.

Veš keré dalš í náklady vyplývající ze s mlouvy,
ve které s e s jednává s potřebitels ký úvěr

Podmínky, za nichž lze výš e uvedené náklady
s ouvis ející s e s mlouvou, ve které s e s jednává
s potřebitels ký úvěr, změnit

Poplatek za pos kytnutí úvěru ve výš i 0,00 Kč.

Náklady s ouvis ející s e s mlouvou o úvěru mohou být změněny
jen na základě vzájemné dohody věřitele a klienta.

V případě, že bude klient v prodlení s e s placením úvěru, je
věřitel

oprávněn

požadovat

od

klienta

úhradu

účelně

vynaložených nákladů s pojených s vymáháním s platného
dluhu.
Tyto náklady budou vyjádřeny a hrazeny pauš álně dle níže
uvedené s peciﬁkace a budou zahrnovat zejména náklady
přímo s pojené s vyzýváním klienta k úhradě s platného dluhu
(např. příprava upomínek, zas lání upomínek ve formě dopis u
pros třednictvím poš tovního doručovatele popř. formou emailových a SMS zpráv s výzvou k úhradě, v telefonních
hovorech za účelem upomínání klienta, popř. v zajiš tění
těchto s lužeb třetí os obou, a s tím s ouvis ející pers onální
náklady) a dále s tím s ouvis ející vedlejš í náklady (např.
náklady na provoz kanceláře,
Náklady v případě opožděných plateb

vedení přehledů dluhů v

prodlení, provoz a s ervis s oftwarového a hardwarového
vybavení). Náklady s pojené js ou s tanoveny takto:

Opomenutí platby
závažné

důsledky

by

pro Vás mohlo mít

(např.

nucený

prodej a) náklady na zas lání 1 SMS zprávy činí 3,- Kč

majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru b) náklady za 1 min tel. hovoru činí 4,- Kč

v budoucnosti.

c) náklady s pojené s odes láním pís emné výzvy činí 58,- Kč,
d) mzdové náklady:
1. za přípravu SMS zprávy činí 47,- Kč
2. za přípravu emailové výzvy činí 62,- Kč
3. za činnos t s pojenou s telefonním hovorem činí 31,- Kč
4. za přípravu pís emné výzvy činí 129,- Kč
Věřitel je oprávněn pos lat klientovi maximálně jednu (1)
pís emnou výzvu týdně. Úhrada dlužných čás tek uvedených ve
výzvě je s platná nejpozději třetí den po odes lání přís luš né
výzvy. Neuhrazení dlužných čás tek může vés t k podání žaloby
ze s trany věřitele na zaplacení dlužných čás tek klientem.
Věřitel je dále oprávněn požadovat zaplacení s mluvní pokuty
ve výš i 0,1% denně z dlužné čás tky a úrok v prodlení ve výš i
s tanovené právními předpis y.

4. Další důležité právní aspekty

Klient má právo ods toupit od s mlouvy, a to ve lhůtě 14
kalendářních dnů ode dne podpis u s mlouvy.
Právo na ods toupení od s mlouvy, ve které s e Klient je povinen o s vém ods toupení informovat úvěrujícího
formou jednos tranného právního jednání, a to dopis em

s jednává s potřebitels ký úvěr

zas laným pros třednictvím provozovatele poš tovních s lužeb na
Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve jeho adres u uvedenou v záhlaví s mlouvy nebo e-mailem
zas laným na e-mailovou adres u úvěrujícího, nejpozději v

lhůtě 14 kalendářních dnů.

pos lední den výš e uvedené lhůty, když klient může pro
ods toupení použít vzorový formulář, který je umís těn na
Internetové webové s tránce úvěrujícího.

Předčas né s placení

Ano, klient má právo zcela či zčás ti předčas ně s platit úvěr, a
to kdykoliv v průběhu trvání s mlouvy.

Máte

právo

splatit

spotřebitelský

úvěr

předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.

Věřitel má v případě předčas ného s placení V případě předčas ného s placení úvěru je klient povinen
nárok na náhradu nákladů.

uhradit

úvěrujícímu

účelně

vynaložené

náklady,

které

úvěrujícímu vzniknou v s ouvis los ti s předčas ným s placením.
Výš e těchto nákladů nes mí překročit 0,5 % z předčas ně
s placené čás ti celkové výš e Úvěru a čás tku úroku, kterou by
klient zaplatil za dobu od předčas ného s placení do s končení
úvěru.

Vyhledávání v databázi

Věřitel

Vás

musí

okamžitě

a

bezplatně Úvěrující je povinen klienta bezplatně a bez zbytečného

vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, odkladu vyrozumět o výs ledku vyhledávání údajů o klientovi v
pokud

je

na

tomto

vyhledávání

založeno přís luš ných databázích a regis trech, pokud je na základě

zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského takového vyhledávání zamítnuta žádos t o pos kytnutí úvěru.
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 s mlouvy, ve které s e s jednává
s potřebitels ký úvěr
Klient má nárok na požádání obdržet bezplatnou kopii návrhu
Máte právo obdržet na požádání bezplatně
kopii návrhu smlouvy, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr. To neplatí, pokud věřitel v

s mlouvy.

Návrh

s mlouvy

je

klientovi

zpros tředkován

pros třednictvím jeho proﬁlu na s tránkách věřitele a dále je
mu zas lán ve formátu pdf na kontaktní e-mail.

okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k
uzavření smlouvy s Vámi.

Doba, po kterou je věřitel vázán informacemi
pos kytnutými před

uzavřením

s mlouvy,

ve Tyto informace platí od vyplnění žádos ti klienta o úvěr do

které s e s jednává s potřebitels ký úvěr nebo uzavření s mlouvy, nejdéle vš ak do 7 dne od vyplnění žádos ti.
návrhem na uzavření této s mlouvy.

5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh
na dálku

a) o věřiteli

Věřitel je
Z ápis v rejs tříku

s polečnos t s

ručením

omezeným

zaps aná

v

obchodním rejs tříku vedeným Měs ts kým s oudem v Praze pod
s p.zn. C 184317, IČO: 24161306.

Orgánem vykonávající dohled nad dodržováním povinnos tí
úvěrujícího je Čes ká obchodní ins pekce na adres e Štěpáns ká
Orgán dohledu

567/15, 120 00 Praha 2 a po udělení oprávnění pos kytovatele
s potřebitels kých

úvěrů

dle

zákona

č.

257/2016

Sb.,

o

s potřebitels kém úvěru dále Čes ká národní banka, na adres e
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

b) o s mlouvě, ve které s e s jednává s potřebitels ký úvěr

Od s mlouvy lze pís emně ods toupit do 14 dnů od uzavření
s mlouvy zas láním ods toupení na adres u s ídla věřitele. Lhůta

Výkon práva na ods toupení od této s mlouvy

pro ods toupení je považována za zachovanou, je-li ods toupení
odes láno věřiteli v lis tinné podobě nebo na jiném trvalém
nos iči dat nejpozději v pos lední den lhůty.

Právo s tátu, podle nějž pos tupuje věřitel před
uzavřením s mlouvy, ve které s e s jednává Právní řád Čes ké republiky
s potřebitels ký úvěr.

Smlouva a s ouvis ející dokumenty budou pos kytnuty v čes kém
Užívání jazyků

jazyce. Po dobu trvání Smlouvy bude pos kytovatel s klientem
komunikovat v čes kém jazyce.

c) o pros tředcích nápravy

Exis tence

mechanis mu

mimos oudního

urovnávání s tížnos tí a pros tředků nápravy a
přís tup k němu

Klient je oprávněn s vůj případný s por s úvěrujícím řeš it
mimos oudně pros třednictvím ﬁnančního arbitra (kontaktní
údaje: Finanční arbitr Čes ké republiky, Legerova 69, 110 00
Praha 1).

