Příloha č. 1
FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
(Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb.)
1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru
Věřitel
a Adresa
Telefonní číslo (*)
E-mailová adresa (*)
Číslo faxu (*)
Adresa internetových stránek (*)

Friendly Finance s.r.o.
Národní 341/23, 110 00 Praha - Staré Město
+420 236 040 404
podpora@pujckomat.cz
www.Pujckomat.cz

Připadá-li v úvahu:
Zprostředkovatel úvěru
Adresa
Spotřebitelský úvěr je poskytován přímo věřitelem bez
zprostředkování.
Telefonní číslo (*)
E-mailová adresa (*)
Číslo faxu (*)
Adresa internetových stránek (*)
(*) Tyto informace jsou pro věřitele nepovinné

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru
Druh spotřebitelského úvěru

Neúčelový úvěr na dobu určitou s pevně stanoveným úrokem.

Celková výše spotřebitelského úvěru
To znamená strop úvěrového rámce
nebo celkovou částku poskytnutou v
rámci smlouvy, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr.
Podmínky čerpání
To znamená, jakým způsobem a kdy
obdržíte peníze.

Věřitel poskytne klientovi peněžní prostředky nejpozději do dvou
(2) pracovních dnů od uzavření Smlouvy o úvěru. Poskytnutím
prostředků se rozumí odeslání peněžních prostředků z
bankovního účtu věřitele na bankovní účet klienta.

Doba trvání spotřebitelského úvěru

dní

Splátky a případně způsob rozdělení
splátek

Poskytnuté peněžní prostředky je klient povinen věřiteli vrátit
bezhotovostní platbou v jediné splátce na bankovní účet věřitele,
a to spolu s poplatky za poskytnutí úvěru, s úroky z úvěru a
administrativními poplatky (je-li to relevantní). Veškeré platby ve
prospěch věřitele jsou považovány za uhrazené od okamžiku
jejich připsání na bankovní účet věřitele s řádně uvedeným
variabilním symbolem.

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

Celková částka, tj. jistina včetně úroků a poplatku, kterou je
dlužník na základě Smlouvy o úvěru povinen zaplatit věřiteli, činí

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

Spotřebitelský úvěr není poskytován ve formě odložené platby
ani není vázán na dodání určitého zboží nebo poskytnutí určité
služby.

Je-li požadováno zajištění popis
zajištění, které máte v souvislosti se
smlouvou, ve které se sjednává

Zajištění v souvislosti se smlouvou není požadováno

smlouvou, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr, poskytnout.

Nevedou-li splátky k okamžitému
umořování jistiny, informaci o této
skutečnosti.

Zajištění v souvislosti se smlouvou není požadováno

Pokud peněžní prostředky hrazené klientem nebudou dostačovat
k úhradě všech splatných pohledávek věřitele vůči klientovi,
budou použity na úhradu pohledávek věřitele v následujícím
pořadí: 1. smluvní pokuty, 2. administrativní poplatky, 3. úroky z
prodlení, 4. náklady spojené s uplatněním pohledávky, 5. úroky z
úvěru, 6. poplatky za poskytnutí úvěru, 7. jistina úvěru.

3. Náklady spotřebitelského úvěru
Úroková sazba nebo případně různé
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.

RPSN činí %. V průběhu účinnosti Smlouvy o úvěru nebude nijak
upravována.

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.

Pojištění úvěru ani jiné doplňkové služby nejsou podmínkou pro
získání spotřebitelského úvěru.

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

Vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební
transakce a čerpání se nevyžaduje.

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

Zvláštní platební prostředek nebude použit.

Veškeré případné 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 související se Smlouvou o úvěru, ve které se sjednává
úvěr, mohou být změněny jen na základě vzájemné dohody
věřitele a klienta.

Případná povinnost zaplatit notářské
poplatky

Žádný notářský výkon není v souvislosti se spotřebitelským
úvěrem vyžadován. Pokud by v odůvodněných případech
notářský výkon vyžadován byl, hradí notářské poplatky klient.

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.

V případě, že bude Klient v prodlení se splacením úvěru dle
Smlouvy o úvěru či jeho časti, o více jak pět (5) dnů je Věřitel
oprávněn převést pohledávku k vymáhání do inkasního řízení.
Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené s vymáháním
nezaplacené dlužné částky ponese Klient. Tyto náklady budou
vyjádřeny paušálně jako níže uvedené Administrativní poplatky.
Náklady spojené s vymáháním nezaplacené dlužné částky budou
spočívat zejména ve vytvoření upomínek, v zaslání upomínek ve
formě dopisu prostřednictvím poštovního doručovatele; v zasílání
emailových a SMS zpráv s výzvou k úhradě, v telefonních
hovorech za účelem upomínání Klienta a dále budou tvořeny
souvisejícími kancelářskými a personálními náklady. Smluvní
strany se dohodly, že náklady inkasního řízení budou stanoveny
paušálně při odeslání 1. upomínky ve výši 850,- Kč; při odeslání
2. upomínky ve výši 250,- Kč; při odeslání 3. upomínky ve výši
250,- Kč; při odeslání 4. upomínky ve výši 250,- Kč (dále jen

“Administrativní poplatek“), přičemž Věřitel je oprávněn poslat
Klientovi maximálně jednu (1) upomínku týdně a celkem
maximálně čtyři (4) upomínky. Administrativní poplatky jsou
splatné třetí den po odeslání příslušné upomínky. Neúspěch
inkasního procesu povede k podání žaloby na zaplacení dlužné
částky podané Věřitelem proti Klientovi.

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.

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 může od Smlouvy o úvěru odstoupit bez uvedení důvodů
ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o úvěru. Od 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 zpět jistinu poskytnutého úvěru. V tomto
případě není klient povinen zaplatit věřiteli úrok ani poplatky za
poskytnutí úvěru. V případě odstoupení klienta od Smlouvy o
úvěru nemá věřitel právo požadovat po klientovi žádné další
plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených
věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám
pověřeným výkonem veřejné správy.
Klient je oprávněn úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu
trvání úvěru. V takovém případě má klient právo na poměrné
snížení úroku a poplatků za poskytnutí úvěru. Věřitel má právo
požadovat náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů,
které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením.
Celková výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 0,5% z
předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.

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.

V případě zamítnutí žádosti na základě výsledku vyhledávání v
databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti klienta bude o
této skutečnosti, jakož i o použité databázi klient okamžitě a
bezplatně vyrozuměn.

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.

Klientovi bude poskytnut návrh Smlouvy o úvěru na trvalém
nosiči dat. Za trvalý nosič dat se považuje uložení obsahu listiny v
uživatelském účtu ve formátu Portable Document Format (pdf)
takovým způsobem, že toto uložení bude umožňovat klientovi
uchování jemu určených informací, jejich využívání a reprodukci v
nezměněné podobě nejméně po dobu trvání práv ze Smlouvy o
úvěru.

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 vyplnění žádosti klienta o úvěr do
uzavření Smlouvy o úvěru. Uvedené však nezakládá povinnost
věřitele uzavřít s klientem Smlouvu o úvěru, pokud na základě
posouzení provedeného s odbornou péčí dojde ke zjištění, že
klient by nebyl schopen splácet příslušný úvěr.

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 (*)

Věřitel je česká právnická osoba a vykonává činnost v České
republice přímo bez zprostředkování. Proto nemá v České
republice zástupce.

Číslo faxu (*)
Adresa internetových stránek (*)
Pokud má věřitel povinnost zápisu do
rejstříku, základní identifikační údaje o
něm

Věřitel je společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním
rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
184317. Identifikační číslo věřitele je 24161306.

Orgán dozoru

Příslušným orgánem dozoru je Úřad městské části Prahy. Dozor
nad dodržováním povinností stanovených zákonem o
spotřebitelském úvěru vykonává Česká obchodní inspekce. Další
dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o
spotřebitelském úvěru vykonává u některých subjektů Česká
národní banka.

b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Výkon práva na odstoupení od této
smlouvy

Od Smlouvy o úvěru lze odstoupit písemně zasláním odstoupení
na adresu sídla věřitele. Lhůta pro odstoupení je považována za
zachovanou, je-li odstoupení odesláno věřiteli v listinné podobě
nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty.
Klient je v odstoupení povinen uvést jméno a příjmení, rodné
číslo, oznámení ohledně odstoupení, datum odstoupení a dále je
povinen odstoupení podepsat. V případě neuplatnění práva na
odstoupení od Smlouvy o úvěru klientem v této lhůtě zůstává
Smlouva o úvěru platná a účinná.

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

Věřitel postupuje podle práva České republiky.

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

Užívání jazyků

Právní vztah mezi účastníky Smlouvy o úvěru se řídí právem
České republiky. V případě sporů vzniklých ze Smlouvy o úvěru
bude rozhodováno v rozhodčím řízení či před obecnými soudy
České republiky.

Předsmluvní informace, smluvní podmínky a veškeré další
dokumenty budou poskytnuty v českém jazyce. Po dobu trvání
půjčky má věřitel v úmyslu s klientem komunikovat v českém
jazyce.

c) o prostředcích nápravy

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

Klient se může obrátit s konkrétní stížností na věřitele, a to
písemně na adresu jeho sídla, stížnost vyřídí některý z vedoucích
pracovníků věřitele a klientovi zašle písemné stanovisko ke
stížnosti a popř. sdělení o přijatých opatřeních do 14 dnů ode
dne doručení stížnosti, resp. všech podkladů nezbytných k jejímu
vyřízení, nebude-li možno stížnost řešit bez jejich doložení
klientem. Klient se může dále obrátit zejména na orgán
odpovědný za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností
věřitele či na subjekty zabývající se ochranou spotřebitelů.
Případný spor mezi věřitelem a klientem je možné mimosoudně
řešit prostřednictvím finančního arbitra postupem dle zákona č.
229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších
předpisů, a to v řízení zahájeném na návrh klienta s tím, že
finanční arbitr rozhoduje ve věci samé bez zbytečného odkladu
nálezem. Doručený nález, který již nelze napadnout námitkami,
je v právní moci a je soudně vykonatelný podle občanského
soudního řádu, jakmile uplyne lhůta k plnění.

(*) Tyto informace jsou pro věřitele nepovinné.

