FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
Věřitel
Adresa
Telefonní číslo (*)
E-mailová adresa (*)
Adresa internetových stránek (*)
2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru
Druh spotřebitelského úvěru
Celková výše spotřebitelského úvěru
To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou
částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se
sjednává spotřebitelský úvěr.
Podmínky čerpání
Doba trvání spotřebitelského úvěru
Splátky a případně způsob rozdělení splátek

Celková částka, kterou je třeba zaplatit
To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky
a případné další náklady související s Vaším úvěrem.
3. Náklady spotřebitelského úvěru
Výpůjční úroková sazba nebo případně různé výpůjční
úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se
sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují.

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.

Supermoney Finance a.s.
Vršovická 1525/1d, Praha 10, 101 00
+420 727 827 734
info@supermoney.cz
www.supermoney.cz

Bezúčelový úvěr
1 000,- Kč – 4 999,- Kč

Peněžní prostředky jsou zasílány převodem na
bankovní účet.
Smlouva se uzavírá na dobu trvání závazku z ní
plynoucí.
Splátka je splatná do 14/30 dnů ode dne vyplacení
úvěru. Úrok i poplatek za půjčku jsou zahrnuty ve
splátce a hradí se jednorázově.
V případě řádného splacení se hradí jistina + poplatek
za půjčku dle ceníku uveřejněného na webových
stránkách.

Za dobu od poskytnutí peněžních prostředků (které
byly Klientovi Věřitelem poskytnuty v souladu s
Jednotlivou smlouvou o úvěru) do uplynutí lhůty pro
jejich vrácení je Klient povinen zaplatit Věřiteli úrok
ve sjednané celkové výši 1,- Kč (dále jen „úrok z
úvěru“). Platba úroku z úvěru je zahrnuta v platbě
poplatku za poskytnutí úvěru.
Vzorec pro výpočet RPSN:

Kde



Je pro získání spotřebitelského 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

m je počet poskytnutých úvěrů,
Ai je výše i-tého poskytnutého
úvěru,
 ti je doba (v letech a zlomcích roku
ode dne 1. úvěru), kdy byl i-tý úvěr
poskytnut,
 n je počet plateb,
 Bj je výše j-té platby (splátky,
poplatku atd.),
 sj doba (v letech a zlomcích roku
ode dne 1. úvěru), kdy byl j-tý
poplatek zaplacen.
Pojištění úvěru : NE

Smlouva o jiné doplňkové službě : NE

zahrnuty v RPSN.
Související náklady
Vyžaduje se vedení jednoho nebo více účtů
zaznamenávajících platební transakce a čerpání.
Veškeré další náklady vyplývající ze smlouvy, ve které
se sjednává spotřebitelský úvěr.

Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady
související se smlouvou, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr, změnit.
Náklady v případě opožděných plateb. Opomenutí
platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např.
prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru
v budoucnosti.

NE
Věřitel do celkových nákladů zahrnul veškeré
náklady, které Klient musí uhradit v souvislosti
s uzavřenou smlouvou o spotřebitelském úvěru. To
platí v případě, že Klient daný spotřebitelský úvěr
uhradí řádně a včas.
Náklady, jež souvisí se smlouvou o spotřebitelském
úvěru, není možné jednostranně měnit.
Jestliže Klient poruší svůj závazek vrátit Věřiteli
Zápůjčku nebo zaplatit Věřiteli Poplatek v termínu
sjednaném ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru, je
Klient povinen zaplatit Věřiteli též: zákonný úrok z
prodlení od sjednaného dne splatnosti Půjčky nebo
Poplatku do dne úplného splacení dlužné částky;
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky;
administrativní poplatek ve výši 300 Kč za odeslání
první upomínky, přičemž první upomínku je Věřitel
oprávněn odeslat, je-li Klient v prodlení svých
povinností 7 dnů a déle; administrativní poplatek ve
výši 300 Kč za odeslání druhé upomínky, přičemž tuto
druhou upomínku je Věřitel oprávněn odeslat, je-li
Klient v prodlení svých povinností 14 dnů a déle;
administrativní poplatek ve výši 300 Kč za odeslání
třetí upomínky, přičemž tuto třetí upomínku je Věřitel
oprávněn odeslat, je-li Klient v prodlení svých
povinností 21 dnů a déle; účelně vynaložené náklady
třetích osob stanovené ve Smlouvě o spotřebitelském
úvěru; dále za prvních 7 dní prodlení Klienta činí
účelně vynaložené náklady Věřitele částku ve výši
250,- Kč, za dalších 7 dní prodlení Klienta činí účelně
vynaložené náklady Věřitele částku ve výši 250,- Kč,
za následných 14 dní prodlení Klienta činí účelně
vynaložené náklady Věřitele částku ve výši 200,- Kč.
V těchto částkách jsou zahrnuty zejména náklady na
urgence k úhradě dlužné částky prostřednictvím
telefonní komunikace, e-mailové komunikace či SMS
zprávy.
Pro případ, že Klient nevrátí půjčku v dohodnutém
termínu, si Věřitel vyhrazuje právo postoupit od 29.
dne prodlení Klienta jeho pohledávku Inkasní
kanceláři Corefin s.r.o., či inkasní kanceláři Finio a.s.
Klient souhlasí s úhradou veškerých nezbytných
nákladů na vymáhání Zápůjčky a ostatních
pohledávek Věřitele vzniklých na základě Smlouvy o
spotřebitelském úvěru, včetně úhrady nákladů
Věřitele spojených s angažováním vymáhací
kanceláře Corefin s.r.o. ve výši 7 845 Kč vč. DPH za
mimosoudní vymáhání pohledávky.
Klient souhlasí s úhradou veškerých nezbytných
nákladů na vymáhání Zápůjčky a ostatních
pohledávek Věřitele vniklých na základě Smlouvy o
spotřebitelském úvěru, včetně úhrady nákladů
Věřitele spojených s angažováním inkasní kanceláře

Finio a.s. ve výši uvedené
spotřebitelském úvěru.
4. Další důležité právní aspekty
Práv na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr. Máte právo od této smlouvy
odstoupit, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů.
Předčasné splacení. Máte právo splatit spotřebitelský
úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo jen z části.
Vyhledávání v databázi. Věřitel Vás musí bezplatně
vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud
je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o
poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud
je poskytnutí takové informace v rozporu s právními
předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným
pořádkem nebo s veřejnou bezpečností.
Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává úvěr.
Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii
návrhu této smlouvy. To neplatí, pokud věřitel
v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření
smlouvy s Vámi.
Doba, po kterou je věřitel vázán informacemi
poskytnutými před uzavřením smlouvy, ve které se
sjednává spotřebitelský úvěr nebo návrhem na
uzavření této smlouvy.

ve

Smlouvě

o

Klient může od Smlouvy odstoupit bez uvedení
důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Jednotlivé
smlouvy o úvěru.
Ano. Klient má možnost splatit úvěr kdykoliv před
termínem splatnosti.
Naše společnost nahlíží a kontroluje klienty
v Centrálním registru dlužníků a v insolvenčním
rejstříku.

Ano, klientovi je na vyžádání vystavena kopie
uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Tyto informace platí do doby, než se nabídka o
poskytnutí spotřebitelského úvěru odvolá.

5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku
a) o věřiteli
Zápis v rejstříku.
Věřitel se sídlem Praha 10, Vršovická 1525/1d, PSČ
101 00 je zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19455.
Orgán dohledu.
Orgánem dohledu dle zákona č. 257/2016 Sb., o
spotřebitelském úvěru je Česká národní banka.
b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Výkon práva na odstoupení od této smlouvy.
Klient může od Smlouvy odstoupit bez uvedení
důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Jednotlivé
smlouvy o úvěru. Od Jednotlivé smlouvy o úvěru lze
odstoupit písemně zasláním odstoupení na adresu
sídla Věřitele. Došlo-li k odstoupení, je Klient povinen
Věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30
dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu
úvěru. V tomto případě není Klient povinen zaplatit
Věřiteli úrok ani Poplatky za poskytnutí úvěru.
Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před
Věřitel postupuje podle práva České republiky
uzavřením smlouvy, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr.
Užívání jazyků.
Obchodní podmínky, rámcové smlouvy i smlouvy o
úvěrech jsou v českém jazyce. Pro komunikaci
s klientem je též užíván jazyk český.
c) o prostředcích náhrady
Existence mechanismu mimosoudního urovnání
Klient má možnost se bránit prostřednictvím
sporů a prostředků nápravy a přístup k němu.
finančního arbitra postupem dle zákona č. 229/2002
Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších
předpisů.

