REVOLVINGOVÝ ÚVĚR

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU N-TIMES
Informace před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru
podle ust. § 95 odst. 1 a přílohy č. 2 zákona č. 257/2016 Sb.,
o spotřebitelském úvěru:
1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru
Věřitel

COFIDIS s.r.o.

Adresa

Praha 5, Bucharova 1423/6, PSČ 158 00

Telefonní číslo

234 120 120

E-mailová adresa

informace@cofidis.cz

Číslo faxu

234 120 100

Adresa internetových stránek

http://www.cofidis.cz

Zprostředkovatel úvěru
Adresa/sídlo
2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru
Druh spotřebitelského úvěru

Revolvingový

Celková výše spotřebitelského úvěru
To znamená strop úvěrového rámce nebo
celkovou částku poskytnutou v rámci .................... Kč
smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský
úvěr.
Věřitel poskytne spotřebiteli úvěr bezodkladně po uzavření smlouvy o úvěru založením účtu u Věřitele. Spotřebitel čerpá poskytnutý
Podmínky čerpání
okamžikem poukázání peněžních prostředků z účtu Věřitele ve prospěch účtu obchodníka, s nímž spotřebitel uzavřel kupní
To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte úvěr
smlouvu na zboží/služby, případně prostřednictvím úvěrové platební karty. Po uskutečnění prvního čerpání úvěru po uzavření
peníze.
kupní smlouvy je spotřebitel oprávněn požádat Věřitele o čerpání úvěru neúčelovým způsobem.
Doba trvání spotřebitelského úvěru

doba neurčitá

Splátky a případně způsob rozdělení splátek

Budete muset uhradit toto:
Výše měsíční splátky při prvním účelovém čerpání úvěru ................................. Kč
Počet měsíčních splátek při prvním účelovém čerpání úvěru ............................
Výše minimální měsíční splátky při neúčelovém čerpání činí při čerpání do 10 000,- Kč -> min. splátka 400,- Kč; při čerpání do
15 000,- Kč -> min. splátka 600,- Kč, při čerpání do 20 000,- Kč -> min. splátka 800,- Kč, pro čerpání od 20 000,- Kč výše činí 4 %
z čerpaného úvěru včetně příslušenství na počátku měsíce zaokrouhleného na celé desítky tisíc nahoru (minimální měsíční splátka);
Úroky a poplatky budou splatné tímto způsobem:
Úvěrové splátky zahrnují jistinu, úroky i případné poplatky a platby na pojistné, a jsou splatné k 15. dni měsíce, za který se úvěrová
splátka platí, ledaže je ve smlouvě o úvěru sjednáno jinak. První úvěrová splátka je splatná k 15. dni měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém došlo k čerpání úvěru, ledaže je ve smlouvě o úvěru sjednáno jinak.

Celková částka, kterou je třeba zaplatit
To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky ....................... Kč (platí pro první účelové čerpání úvěru bez plateb na pojištění)
a případné náklady související s vaším
úvěrem.
Spotřebitelský úvěr se poskytuje ve formě
odložené platby za zboží nebo službu nebo je
vázán na dodání určitého zboží nebo poskytnutí
Název zboží/služby: .........................................................................................................................................
určité služby
Název zboží/služby
cena zboží/služby: ........................... Kč
Cena v hotovosti
3. Náklady spotřebitelského úvěru
Výpůjční úroková sazba nebo případně různé 1) výpůjční roční úroková sazba při sjednání smlouvy o úvěru pro první účelové čerpání úvěru činí ............... %;
výpůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve 2) výpůjční roční úroková sazba pro každé další účelové čerpání úvěru je uvedena v příslušné žádosti o čerpání úvěru;
které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují
3) výpůjční roční úroková sazba pro neúčelové čerpání úvěru činí 24,0 % nebo 19% dle výše úvěrového limitu.
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 pro první účelové čerpání úvěru při uzavření smlouvy o úvěru činí: ............... za předpokladu čerpání celého disponibilního
úvěrového limitu k 15. dni v měsíci a splácení úvěru dohodnutými měsíčními splátkami vždy k 15. dni měsíce, počínaje měsícem
následujícím po měsíci, kdy byl úvěr čerpán.
Reprezentativní příklad výpočtu RPSN pro úvěrový limit čerpaný neúčelově:
Čerpání úvěru ve výši 50 000,- Kč k 15. dni v měsíci, splácení 12 stejnými splátkami úvěru vždy k 15. dni v měsíci počínaje
následujícím měsícem po čerpání úvěru, roční úroková sazba 24,0%, výše měsíční splátky: 4 672,67,- Kč, RPSN: 24,0 celková
částka splatná spotřebitelem: 56 072,04,- Kč. Nejsou účtovány žádné poplatky za poskytnutí úvěru ani vedení úvěrového účtu.

Pokud je pro získání spotřebitelského úvěru
nebo pro jeho získání za nabízených podmínek
nezbytné uzavřít
Pojištění úvěru – ne.
- pojištění úvěru nebo
Smlouva o jiné doplňkové službě – ne.
- smlouvu o jiné doplňkové službě.
Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy,
nejsou zahrnuty v RPSN.
Položky dle sazebníku, který je nedílnou součástí smlouvy o úvěru
Pojištění splácení úvěru:
JISTOTA: ztráta zaměstnání + dočasná pracovní neschopnost + invalidita + smrt → měsíční platby na pojistné ve výši 0,5 % z
počáteční výše čerpání úvěru pro účelové čerpání a ve výši 0,65 % z výše aktuálního dluhu pro neúčelové čerpání; nebo
Související náklady
STANDARD: dočasná pracovní neschopnost + invalidita + smrt → měsíční platby na pojistné ve výši 0,4 % z počáteční výše
čerpání úvěru pro účelové čerpání a ve výši 0,5 % z výše aktuálního dluhu pro neúčelové čerpání; nebo
SENIOR: smrt → měsíční platby na pojistné ve výši 0,3 % z počáteční výše čerpání úvěru pro účelové čerpání a ve výši 0,45 % z
výše aktuálního dluhu pro neúčelové čerpání
Vyžaduje se vedení jednoho nebo více účtů Věřitel vede 1 účet zaznamenávající platební transakce a čerpání úvěru a dále dílčí podúčty týkající se jednotlivých čerpání
zaznamenávajících platební transakce a čerpání
a režimů splácení.
COFIDIS

Výše nákladů na používání zvláštního platebního - měsíční poplatek za vedení platební úvěrové karty ve výši 49,- Kč (účtuje se pouze u aktivované karty)
prostředku (např. kreditní karty)
- výběr hotovosti z bankomatu 1 % z čerpané částky (minimálně 50,- Kč)
Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady Věřitel je oprávněn změnit sazebník, je však povinen změnu sazebníku zveřejnit na www.cofidis.cz alespoň 1 měsíc před účinností
související se smlouvou, ve které se sjednává změny. Změna zakládá spotřebiteli právo změnu odmítnout a smlouvu o úvěru z tohoto důvodu písemně vypovědět ve lhůtě do
spotřebitelský úvěr, změnit
nabytí účinnosti změn; nevypoví-li spotřebitel smlouvu o úvěru v uvedené lhůtě, je změnami vázán.
Za opožděné platby vám bude účtováno:
1) Náhrada účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s prodlením spotřebitele:
(i) 300,- Kč za 1. písemnou upomínku při prodlení spotřebitele – zasílá se v měsíci následujícím po měsíci, v němž se
spotřebitel dostal poprvé do prodlení, pokud prodlení trvá;
(ii) 500,- Kč za 2. upomínku při prodlení spotřebitele – zasílá se v měsíci následujícím po 1. upomínce, pokud prodlení trvá; a
Náklady v případě opožděných plateb
(iii) 1 000,- Kč v případě ukončení smlouvy o úvěru ze strany věřitele z důvodu prodlení spotřebitele trvajícího alespoň 3 měsíce.
Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít 2) Úrok z prodlení (úroková sazba u opožděných plateb) v zákonné výši podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
závažné důsledky (např. nucený prodej 3) Smluvní pokuta za porušení povinnosti řádně splácet úvěr dle zákona o spotřebitelském úvěru ve výši 0,1 % denně
majetku) a způsobit potíže při získávání
z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení. Omezení podle předchozí věty se neuplatní na souhrn smluvních pokut
úvěru v budoucnosti.
uplatněných do okamžiku, kdy se úvěr stane v důsledku prodlení spotřebitele splatným, pokud je tento souhrn pokut
v kalendářním roce, v němž nebo v jehož části byl spotřebitel v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy, nižší
než 3 000,- Kč a pokud výše smluvních pokut zahrnutých v tomto souhrnu uplatněných ve vztahu k prodlení s každou
jednotlivou splátkou spotřebitelského úvěru činí nejvýše 500,- Kč. Souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí
přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200 000,- Kč.
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. Došlo-li k odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru, je spotřebitel povinen věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu poskytnutého spotřebitelského úvěru a úrok ve výši, na kterou by věřiteli
vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy
je jistina splacena.

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.

Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém
případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl
spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru. Pro případ předčasného
splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti
s předčasným splacením. Aktuální výše náhrady nákladů viz sazebník.

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.

Věřitel nahlíží do následujících databází:
1) Registru fyzických osob sdružení SOLUS, z.s.p.o., IČ: 693 46 925;
2) Nebankovního registru klientských informací sdružení CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., IČ: 712 36 384; a
3) Bankovního registru klientských informací sdružení CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., IČ: 261 99 696.

Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr

Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu smlouvy o úvěru. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není
ochoten přistoupit k uzavření smlouvy o úvěru s Vámi.

V případě poskytnutí informací před uzavřením
smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, Tyto informace platí od vyplnění žádosti spotřebitele o úvěr do uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, nejdéle však
nebo před návrhem na uzavření této smlouvy 1 měsíc ode dne jejich předání spotřebiteli.
doba, po kterou je věřitel vázán těmito informacemi
5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku
a) o věřiteli
Zápis v rejstříku

COFIDIS s.r.o., IČO: 27179907, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
102368

Orgán dozoru

Česká národní banka a Česká obchodní inspekce

b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Výkon práva na odstoupení od této smlouvy

Spotřebitel může od smlouvy o spotřebitelském úvěru odstoupit písemně a bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě
14 dnů ode dne uzavření této smlouvy, a to s účinky okamžikem doručení odstoupení do sídla věřitele: COFIDIS s.r.o., Bucharova
1423/6, 158 00 Praha 5. Odstoupením od smlouvy o spotřebitelském úvěru se spotřebitelský úvěr od počátku ruší. Lhůta pro
odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno věřiteli v listinné podobě prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Důsledkem odstoupení spotřebitele od smlouvy
o spotřebitelském úvěru je zánik smlouvy o spotřebitelském úvěru. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy o spotřebitelském úvěru
v zákonné lhůtě, řídí se právní vztah smlouvou o spotřebitelském úvěru.

Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před
uzavřením smlouvy, ve které se sjednává Věřitel postupuje podle právního řádu České republiky.
spotřebitelský úvěr
Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které Smlouva o úvěru se řídí právním řádem České republiky, přičemž k rozhodování veškerých sporů ze smlouvy o úvěru je na
se sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušném základě dohody smluvních stran místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1.
soudu
Užívání jazyků

Předsmluvní informace budou poskytnuty v českém nebo slovenském jazyce. Smlouva o úvěru a všeobecné obchodní podmínky
budou poskytnuty v českém jazyce. Po dobu trvání spotřebitelského úvěru máme v úmyslu s vámi komunikovat v českém jazyce
nebo slovenském jazyce, pokud souhlasíte.

c) o prostředcích nápravy
Existence mechanismu mimosoudního urovnávání K rozhodování sporů ze Smlouvy o úvěru mimosoudní cestou je příslušný rovněž finanční arbitr:
Finanční arbitr České republiky, Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1, tel.:+ 420 257 042 070,
sporů a prostředků nápravy a přístup k němu
e-mail: arbitr@finarbitr.cz, www.finarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x.

Jméno a příjmení klienta:

Prohlášení klienta: Vysvětlení mi bylo poskytnuto

Datum:

Podpis klienta:
COFIDIS

