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1.	ÚDAJE	O	VĚŘITELI/ZPROSTŘEDKOVATELI	SPOTŘEBITELSKÉHO	ÚVĚRU	
	
Věřitel	
Adresa	
Telefonní	číslo		
E-mailová	adresa		
Adresa	internetových	stránek		
Registr	

SWISS	FUNDS,	a.s.	
Jaurisova	515/4,	Michle,	140	00	Praha	4	
+420	603	188	122	
info@svycarskapujcka.cz	
www.svycarskapujcka.cz	
Elektronický,	spravovaný	ČNB,	dostupný	na	www.cnb.cz	

	
2.	POPIS	ZÁKLADNÍCH	VLASTNOSTÍ	SPOTŘEBITELSKÉHO	ÚVĚRU	
	 	
Druh	spotřebitelského	úvěru	 Neúčelový	jednorázový	úvěr	
Celková	výše	spotřebitelského	úvěru	 Až	20.000	Kč.	
Doba	trvání	spotřebitelského	úvěru	 Až	90	dní.	

Doba	trvání	spotřebitelského	úvěru	závisí	na	době	závazků,	
které	vyplývají	z	uzavřené	Smlouvy	o	úvěru.		

Splátky	 a	případně	 způsob	 rozdělení	
splátek	

Možnost	 sjednání	 úvěru	 s	jednorázovou	 splatnosti.	 Dále	
možnost	 sjednání	 úvěru	 se	 dvěma	 či	 třemi	 splátkami	
v	návaznosti	na	dobu	poskytnutí	úvěru.	

Obecné	 informace	 o	 procesu	 poskytování	
spotřebitelského	 úvěru,	 vč.	 informací	
vyžadovaných	 od	 spotřebitele	 k	posouzení	
jeho	úvěruschopnosti.	

Žádost	 o	 poskytnutí	 úvěru	 činí	 spotřebitel	 prostřednictvím	
volně	dostupného	formuláře	internetových	stránek	věřitele	
	
Spotřebitel	je	pro	posouzení	žádosti	o	úvěr	povinen	ze	svého	
bankovního	účtu	převést	na	bankovní	účet	věřitele	ověřovací	
platbu	 ve	 výši	 1,-	 Kč.	 Spotřebitel	 je	 oprávněn	 požadovat	
vrácení	této	platby.		

	
Spotřebitel	 je	 dále	 povinen	 prostřednictvím	 internetových	
stránek	 nahrát	 kopii	 občanského	 průkazu,	 z	něhož	 je	 patrno	
jméno,	 příjmení,	 rodné	 číslo,	 datum	 narození,	 číslo	 průkazu	
totožnosti,	doba	platnosti	průkazu	totožnosti,	orgán,	který	jej	
vydal,	pohlaví	místo	trvalého	nebo	jiného	pobytu.	
	
Spotřebitel	 je	 dále	 zaslat	 další	 podpůrný	 doklad,	 z	něhož	 lze	
vyčíst	 jméno,	 příjmení,	 rodné	 číslo,	 datum	 narození	 a	 dále	
druh	a	číslo	průkazu	 totožnosti,	 stát,	popřípadě	orgán,	který	
jej	 vydal,	 a	 dobu	 jeho	 platnosti	 (např.	 řidičský	 průkaz,	 nebo	
cestovní	pas).	
	
Spotřebitel	 je	 povinen	nahrát	 prostřednictvím	 internetových	
stránek	 výpis	 z	bankovního	 účtu	 spotřebitele,	 o	 který	 je	
věřitel	oprávněn	požádat,	a	to	za	každý	kalendářní	měsíc	až	6	
kalendářních	měsíců	 zpětně	 od	 data	 podání	 žádosti	 o	 úvěr.	
Ve	standardním	režimu	půjde	o	výpis	za	3	kalendářní	měsíce	
zpětně	od	data	podání	žádosti	o	úvěr.	



INFORMACE	TRVALE	PŘÍSTUPNÉ	
SPOTŘEBITELI	

	 	 		
V	případě	 schválení	 žádosti	 dochází	 k	uzavření	 rámcové	
smlouvy	o	úvěru	a	smlouvy	o	úvěru	a	následně	je	spotřebiteli	
úvěr	poskytnut	bezhotovostní	formou	na	jeho	účet 

	
3.	Náklady	spotřebitelského	úvěru	
	
Úroková	sazba	 Pevná	ve	výši	1	%	denně.	
Reprezentativní	příklad	 Úvěr	 ve	 výši	 9.000,-	 Kč;	doba	 splatností	 30	 dní;	 úrok	 1	 %	

denně;	 žádné	 poplatky	 za	 poskytnutí	 úvěru	 nebo	 vedení	
úvěrového	 účtu;	 částka	 splatná	 Klientem	 11.700,-	 Kč;	 RPSN:	
2355	%.	

Veškeré	 případné	 další	 náklady	 vyplývající	
ze	smlouvy,	 ve	 které	 se	 sjednává	
spotřebitelský	úvěr		

Ověřovací	poplatek:	1	Kč.	Spotřebitel	je	oprávněn	požádat	o	
vrácení.	

Náklady	v	případě	opožděných	plateb	
	

V	případě	prodlení	 je	účtována	smluvní	pokuta	ve	výši	0,1	%	
denně.	Dále	je	v	případě	prodlení	spotřebitel	povinen	uhradit	
poplatek	 ve	 výši	 420	 Kč	 za	 realizací	 úkonů	 spojených	 se	
zasláním	 1.	 písemné	 upomínky.	 Dále	 je	 v	případě	 nutnosti	
zaslání	 2.	 písemné	 upomínky	 povinen	 spotřebitel	 uhradit	
poplatek	 ve	 výši	 560	 Kč.	 Poplatky	 pokrývají	 náklady	 věřitele	
spojené	s	prodlením	spotřebitele.	

Předčasné	splacení	 Ano.	 Úvěr	 lze	 zcela	 nebo	 zčásti	 splatit	 kdykoli	 během	 doby	
splatnosti.	 V	takovém	 případě	 dojde	 k	poměrnému	 snížení	
úroků.	 Věřitel	 má	 právo	 požadovat	 náhradu	 odůvodněných	
nákladů,	které	nepřesáhnou	0,5	%	z	předčasně	splacené	části	
jistiny	úvěru.	

	
4.	Další	důležité	právní	aspekty	
	
Poskytování	rady	podle	ust.	§	85	zákona	č.	
257/2016	Sb.,	o	spotřebitelském	úvěru	

Spotřebitel	rady	neposkytuje.	

Stížnosti	 Spotřebitel	 je	 oprávněn	 podat	 stížnost	 přímo	 věřiteli	 na	 e-
mailovou	 adresu	 info@svycarskapujcka.cz.	 Spotřebitel	 je	
oprávněn	 požádat	 o	 zaslání	 Reklamačního	 řádu,	 kterým	 se	
vyřizování	stížnosti	řídí.	

Orgán	dohledu	 Česká	národní	banka	
Existence	mechanismu	mimosoudního	
urovnávání	sporů	a	prostředků	nápravy	
a	přístup	k	němu	

Spotřebitel	se	v	případě	sporu	z	této	smlouvy	obrátit	na	
Finančního	arbitra,	se	sídlem	Legerova	1581/69,	110	00	Praha	
1,	www.finarbitr.cz.	

		


