
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 

PRONTO CREDIT s.r.o., IČ 27525210 
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 
+420 778 000 002 
info@prontopujcka.cz 
fax není 
www.prontopujcka.cz 

Zprostředkovatel úvěru K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. 

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru 

Zprostředkovatel úvěru Neúčelový spotřebitelský úvěr PRONTO PŮJČKA 

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

10000.00 Kč 

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

Úvěr se poskytuje na základě klientovy Žádosti o úvěr. V případě, 
že Úvěrující vyhodnotí pozitivně bonitu Klienta, poskytne Klientovi 
Úvěr do 5 pracovních dní od uzavření Smlouvy o spotřebitelském 
úvěru, a to na Bankovní účet Klienta. 

Doba trvání spotřebitelského úvěru 12 měsíců 

Splátky a případně způsob rozdělení splátek 
Budete muset uhradit toto: 965.00 Kč měsíčně po dobu 12 
měsíců. Platby od klienta se započítávají v následném pořadí: 
Úrok, Poplatek za poskytnutí úvěru, Jistina úvěru. 

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

11580.00 Kč 

Poskytuje-li se spotřebitelský úvěr ve formě odložené 
platby za zboží nebo službu nebo je vázán na dodání 
určitého zboží nebo poskytnutí určité služby, název 
zboží/služby cena v hotovosti 

Úvěr se neposkytuje ve formě odložené platby za zboží nebo 
službu. 

Požadované zajištění Popis zajištění, které máte v 
souvislosti se smlouvou, ve které se sjednává 
spotřebitelský úvěr, poskytnout. 

Sjednává se zajištění smluvními pokutami:  
- smluvní pokuta 350,- Kč při prodlení s úhradou pravidelné 
měsíční splátky delším než 4 dny (splatnost smluvní pokuty 
nastává 5. dnem prodlení)  
- smluvní pokuta 450,- Kč při prodlení s úhradou pravidelné 
měsíční splátky delším než 9 dní (splatnost smluvní pokuty 
nastává 10. dnem prodlení)  
- pro případ prodlení Klienta s úhradou pravidelné měsíční splátky 
delším než 33 dní dojde k zesplatnění veškerých doposud 
splatných i nesplatných závazků klienta, kdy celková Dlužná 
částka po zesplatnění se stává splatnou 34. dnem prodlení s 
úhradou měsíční splátky  
- smluvní pokuta ve výši 25 % z celkové Dlužné částky po 
zesplatnění pro případ prodlení s úhradou Dlužné částky po 
zesplatnění delším než 5 dnů  
- smluvní úrok z prodlení ve výši 0,25 % denně z celkové Dlužné 
částky po zesplatnění jdoucí za každý den prodlení až do úplného 
zaplacení  

Splátky nevedou k okamžitému umořování jistiny. 
Platby od Klienta se započítávají v následujícím pořadí: Smluvní 
pokuty, Úrok, Poplatek za poskytnutí úvěru a jistina Úvěru. 

3. Náklady spotřebitelského úvěru 

Úroková sazba nebo případně různé úrokové sazby, které 
se na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, 
vztahují 

Úrok je smluvními stranami sjednáván jako fixní ve výši 20.80 % 
p.a. z jistiny Úvěru za období od podání Žádosti o úvěr do 
řádného termínu splacení. Vedle Úroku je Klient povinen zaplatit 
Poplatek za poskytnutí úvěru. Pro případ prodlení Klienta je Klient 
povinen zaplatit i smluvní pokuty, případně náklady vymáhání 
pohledávky. 



Poplatek za poskytnutí úvěru 
To znamená poplatek, který představuje náklady 
Úvěrujícího na poskytnutí úvěru (fixace peněžních zdrojů, 
poskytnutí úvěru na bankovní účet Klienta, apod.) a na 
administraci uzavření této Smlouvy (personální výdaje, 
další hotové výdaje, kurýrní služba, apod.)  

408.00 Kč 

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. 

31.88 % 

Vysvětlení roční procentní sazby nákladů pomocí 
reprezentativního příkladu 
Roční procentní sazba nákladů je číslo, které má umožnit 
spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost poskytovaného 
úvěru. RPSN uvádí procentuální podíl z dlužné částky, 
který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v 
souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji 
spojenými s čerpáním úvěru.  

Reprezentativní příklad splácení při výši úvěru 10 000 Kč je výše 
měsíční splátky 965  Kč, počet splátek 12, 
RPSN 31,88 %. Celková částka k úhradě je 11 580 Kč. 

Pokud 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.  

NE, pro získání Úvěru není třeba uzavírat pojištění, ani jiné 
doplňkové služby. 

Související náklady Nejsou. 

Zda se vyžaduje vedení jednoho nebo více účtů 
zaznamenávajících platební transakce a čerpání 

Nevyžaduje se. 

Výše nákladů na používání zvláštního platebního 
prostředku (např. kreditní karty) bude-li užit 

Nejsou užívány. 

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

Standardní náklady. 

Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady související 
se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, 
změnit 

Nejsou. 

Případná povinnost zaplatit notářské poplatky Není. 

Náklady v případě opožděných plateb Opomenutí platby 
by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený 
prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v 
budoucnosti. 

Za opomenuté platby Vám bude účtováno:  
- smluvní pokuta 350,- Kč při prodlení s úhradou pravidelné 
měsíční splátky delším než 4 dny (splatnost smluvní pokuty 
nastává 5. dnem prodlení)  
- smluvní pokuta 450,- Kč při prodlení s úhradou pravidelné 
měsíční splátky delším než 9 dní (splatnost smluvní pokuty 
nastává 10. dnem prodlení)  
- pro případ prodlení Klienta s úhradou pravidelné měsíční splátky 
delším než 33 dní dojde k zesplatnění veškerých doposud 
splatných i nesplatných závazků klienta, kdy celková Dlužná 
částka po zesplatnění se stává splatnou 34. dnem prodlení s 
úhradou měsíční splátky  
- smluvní pokuta ve výši 25 % z celkové Dlužné částky po 
zesplatnění pro případ prodlení s úhradou Dlužné částky po 
zesplatnění delším než 5 dnů  
- smluvní úrok z prodlení ve výši 0,25 % denně z celkové Dlužné 
částky po zesplatnění jdoucí za každý den prodlení až do úplného 
zaplacení  

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 úvěr 
předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti. Má-li věřitel, v 
případě předčasného splacení, nárok na náhradu nákladů. 

Klient je oprávněn kdykoli předčasně splatit Úvěr, kdy takto 
zaplatí Úvěrujícímu jistinu Úvěru, Poplatek za poskytnutí úvěru. 
Úrok zaplatí Klient jen ke dni předčasného splacení. Další náklady 
nejsou Úvěrujícím požadovány. 



Vyhledávání v databázi Věřitel Vás musí okamžitě a 
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 veřejnou bezpečností. 

Ano. 

Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává 
spotřebitelský 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. 

Ano. 

V případě poskytnutí informací před uzavřením smlouvy, 
ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, nebo před 
návrhem na uzavření této smlouvy doba, po kterou je 
věřitel vázán těmito informacemi 

Tyto informace platí od 27.4.2014. 

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

a) o věřiteli 
 

Věřitel 
Adresa 
Telefonní číslo 
E-mailová adresa 
Číslo faxu 
Adresa internetových stránek 

PRONTO CREDIT s.r.o., IČ 27525210 
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 
+420 778 000 002 
info@prontopujcka.cz 
fax není 
www.prontopujcka.cz 

Pokud má věřitel povinnost zápisu do rejstříku, základní 
identifikační údaje o něm 

PRONTO CREDIT s.r.o., IČ 27525210, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 214024. 

Orgán dozoru 

Provozování živnosti Úvěrujícího podléhá dozoru živnostenského 
úřadu – Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha 1. 
Poskytování Úvěrů Úvěrujícím pak podléhá kontrole České 
obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, v rámci dozoru 
nad ochranou ekonomických zájmů spotřebitele. 

b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr 

Výkon práva na odstoupení od této smlouvy 

Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy o spotřebitelském úvěru 
PRONTO PŮJČKA, a to vždy do 14 dní od jejího uzavření. Klient 
provede odstoupení od smlouvy tak, že na adresu sídla 
Úvěrujícího, tj. na adresu Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 
Praha 1, zašle oznámení, kterým vyjádří vůli odstoupit od dané 
smlouvy s tím, že zejména uvede své jméno a rodné číslo. Po 
uplynutí 14 dnů od uzavření smlouvy již není Klient oprávněn od 
smlouvy odstoupit. 

Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením 
smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. 

Právní řád České republiky. 

Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se 
sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušném soudu 

Rozhodčí smlouva ke Smlouvě o spotřebitelském úvěru PRONTO 
PŮJČKA 

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

c) o prostředcích nápravy 

Existence mechanismu mimosoudního urovnávání sporů a 
prostředků nápravy a přístup k němu 

Informace o finančním arbitrovi a podmínkách pro přístup k němu 
(zdroj: http://www.finarbitr.cz/cs/):  
Kancelář finančního arbitra: Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1  
Finanční arbitr je státem zřízený mimosoudní orgán příslušný k 
rozhodování některých sporů na finančním trhu. Podle zákona č. 
229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také „zákon o finančním arbitrovi“), je finanční arbitr za 
splnění dalších podmínek a pokud je jinak k rozhodnutí tohoto 
sporu dána pravomoc českého soudu, příslušný k rozhodování 
sporů, mimo jiné, mezi věřitelem nebo zprostředkovatelem a 
spotřebitelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování 
spotřebitelského úvěru - například spor zákazníka s věřitelem o 
odstoupení od úvěrové smlouvy.  

 


