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 (*)

Home Credit a.s.
Nové sady 996/25, 602 00, Brno
800 300 390 (volání ZDARMA)
info@japonskapujcka.cz
www.JaponskaPujcka.cz

(*) Tyto informace jsou pro věřitele nepovinné.

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru
Druh spotřebitelského úvěru

Bezúčelový úvěr

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

10 000 Kč

Podmínky čerpání
To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze.

Peněžní prostředky budou poskytnuté převodem na bankovní účet.

Doba trvání spotřebitelského úvěru

Smlouva je uzavřená na dobu trvání závazků z ní plynoucích.

Splátky a případně způsob rozdělení splátek

Budete muset uhradit 1 měsíční splátku ve výši 10 330 Kč.
Splátka je splatná do 30 dnů ode dne poskytnutí úvěru.
Úroky a/nebo poplatky budou splatné tímto způsobem:
Anuitní splácení. Poplatek za poskytnutí úvěru je zahrnutý ve splátce.

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

10 330 Kč

3. Náklady spotřebitelského úvěru
Výpůjční úroková sazba nebo případně různé výpůjční úrokové sazby, Pevná sazba 0 %.
které se na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují
Roční procentní sazba nákladů (RPSN)
BUDE DOPLNĚNO
Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové
výše úvěru. Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky.
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 zahrnuty v RPSN.

Pojištění úvěru:
Ne
Smlouva o jiné doplňkové službě:
Ne

Vyžaduje se vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební Po uzavření úvěrové smlouvy zřídí společnost klientovi úvěrový účet.
transakce a čerpání
Za vedení účtu není účtován žádný poplatek.
Veškeré další náklady vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává spotře- Poplatek za poskytnutí úvěru: 330 Kč.
bitelský úvěr
Ověřovací poplatek: 1 Kč.
Následující poplatky se aplikují pouze, pokud klient danou službu využije:
- Poplatek za službu Expresní výplata: 199 Kč jednorázově.
- Poplatek za službu SMS servis: 49 Kč jednorázově.
- Poplatek za službu Nadstandardní splatnost: 149 Kč jednorázově.
- Poplatek za prodloužení doby splatnosti o 30 dní: 490 Kč.
- Poplatek za Online platbu: 1 % z převáděné finanční částky.
Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady související se smlouvou, ve Náklady související se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,
které se sjednává spotřebitelský úvěr, změnit
nelze jednostranně měnit.
Náklady v případě opožděných plateb
Pokud klient nezaplatí úvěr ve stanovené době splatnosti ani si splatnost
Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený úvěru neprodlouží v souladu s úvěrovou smlouvou, je povinen zaplatit
prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti.
Společnosti smluvní pokutu ve výši 790 Kč. Pokud klient nesplní svou
povinnost uhradit celý úvěr včetně všech splatných poplatků a smluvních
pokut v dodatečně poskytnuté lhůtě v souladu s úvěrovou smlouvou, je
klient povinen zaplatit Společnosti druhou smluvní pokutu ve výši 790 Kč.
Ze stejných důvodů, stejným způsobem, a se stejnými důsledky je pak
klient povinen zaplatit Společnosti ještě i třetí bezprostředně po sobě
následující smluvní pokutu ve výši 790 Kč. Společnost může informaci o
nesplácení zaslat do databází Solus.
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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
Klient je oprávněn úplně nebo částečně splatit úvěr před termínem splatMáte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo nosti.
zčásti.
Vyhledávání v databázi
Společnost využívá na posouzení schopnosti splácet úvěr databáze sdruVěřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání žení Solus.
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
veřejnou bezpečností.
Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Ano.
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 Tato informace platí DD.MM. RRRR.
smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr nebo návrhem na uzavření této smlouvy.

5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku
a) o věřiteli
Zástupce věřitele ve Vašem domovském členském státě
Adresa
Telefonní číslo (*)
E-mailová adresa (*)
Číslo faxu (*)
Adresa internetových stránek (*)

Věřitel uvedený v části 1. tohoto formuláře poskytuje služby v ČR bez
zástupce.

Zápis v rejstříku

Věřitel je zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně.

Orgán dozoru

Orgánem dozoru je Česká obchodní inspekce.

b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Výkon práva na odstoupení od této smlouvy

Klient může bez uvedení důvodu odstoupit od úvěrové smlouvy ve lhůtě 14
dnů od jejího uzavření. Odstoupení je třeba provést uskutečněním příslušného úkonu v Klientské sekci na internetových stránkách
www.JaponskaPujcka.cz či v listinné formě zasláním na adresu Společnosti. Lhůta pro odstoupení se považuje za dodrženou, pokud klient uskuteční
příslušný úkon, respektive odešle odstoupení nejpozději v poslední den
lhůty. Poskytnutý úvěr je klient v případě odstoupení od této úvěrové
smlouvy povinen Společnosti vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do
30 dnů ode dne odeslání odstoupení. Vzorový formulář pro odstoupení od
smlouvy a Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy je k dispozici na www.JaponskaPujcka.cz.

Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením smlouvy, ve které Rozhodné právo je právo české.
se sjednává spotřebitelský úvěr.
Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se sjednává spotřebi- Veškeré spory budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem
telský úvěr, a/nebo příslušném soudu
podle platných právních předpisů.
Užívání jazyků

Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v jazyce českém. Po
dobu trvání spotřebitelského úvěru máme v úmyslu s Vámi komunikovat v
jazyce českém.

c) o prostředcích náprav
Existence mechanismu mimosoudního urovnávání sporů a prostředků Informace o finančním arbitrovi a podmínkách pro přístup k němu:
nápravy a přístup k němu
Klient je oprávněn obrátit se ve věci řešení sporů z úvěrové smlouvy na
finančního arbitra. Klient je dále oprávněný obrátit se s podnětem na orgán
dohledu.
(*) Tyto informace jsou pro věřitele nepovinné.
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