
1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Věřitel: T&C DOMOV s.r.o.,  IČ: 271 24 339

Sídlo a adresa pro doručování: Chudčická 17, 635 00 Brno

Web, telefon, email: www.quickpujcky.cz, 606611129, info@quickpujcky.cz

Zprostředkovatel úvěru: …………………………………..

Sídlo podnikání: …………………………………..

Adresa pro doručování(je-li odslišná od sídla): …………………………………..

Telefonní číslo: ……………………

E-mailová adresa: …………………….……...…@quickpujcky.cz

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru

3. Náklady spotřebitelského úvěru

4. Další důležité právní aspekty

Standardní informace o spotřebitelském úvěru Qkonto

58,9%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Reprezentativní příklad uvádějící veškeré předpoklady použité pro výpočet sazby: viz 

Tabulka na druhé straně

19,66% p.a.

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

Výpůjční úroková sazba

výše, počet a četnost plateb (perioda splácení), jež má spotřebitel uhradit - viz. Tabulka na 

druhé straně                                                                                                                                       

Úroky a administrativní poplatky budou splatné společně s jistinou a budou spláceny v 

rámci minimálních splátek  

nebo na BÚ, do 3 dnů od podepsání smlouvy a uhrazení poplatku za poskytnutí úvěru
buď hotově, ihned po podepsání smlouvy a uhrazení poplatku za poskytnutí úvěru

viz. Tabulka na druhé straně

neúčelový úvěr Druh spotřebitelského úvěru:

Doba trvání spotřebitelského úvěru                               

viz. Tabulka na druhé straně

Celková částka, kterou je třeba zaplatit                                                                                   

To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné další náklady související 

s Vaším úvěrem

Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Doba, po kterou je věřitel vázán informacemi poskytnutými před uzavřením 

smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr nebo návrhem na uzavření 

této smlouvy:

Věřitel okamžitě a bezplatně vyrozumí klienta o výsledku vyhledávání údajů o klientovi 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                                                                                                                                                           

Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu smlouvy, ve které se sjednává 

spotřebitelský úvěr. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k 

uzavření smlouvy s Vámi

Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoli, zcela nebo zčásti, bez 

povinnosti hradit náklady na předčasné splacení

Tyto informace platí ode dne jejich předání klientovi do doby uzavření smlouvy o úvěru 

nebo doby,kdy je klientův návrh na uzavření smlouvy o úvěru odmítnut.

admin. poplatek 1 % p.m. z úvěr. rámce

Předčasné splacení

Vyhledávání v databázi                                                                                          

v případě, že klient odstoupí od smlouvy a nejpozději 30. den od odeslání odstoupení 

nevrátí vyčerpanou jistinu úvěru, je povinen zaplatit smluvní pokutu 0,1% denně z jistiny 

poskytnutého úvěru, ohledně níž je dlužník v prodlení

zákonný úrok z prodlení z nesplacené Zvýšené jistiny po zesplatnění (tj. ze součtu 

nesplacené jistiny úvěru, úroků, admin.popl, účelně vynaložených nákladů spojených s 

upomínkami a smluvních pokut ke dni zesplatnění)

účelně vynaložené náklady spojené s upomínkou při prodlení delším než 14 dní 450 Kč

smluvní pokuta za porušení povinnosti hradit řádně a včas splátky 0,1%  denně z částky, 

ohledně níž je dlužník v prodlení - lze uplatnit nejdéle do dne zesplatnění

smluvní pokuta po zesplatnění 0,1 % denně ze Zvýšené jistiny po zesplatnění (tj. ze součtu 

nesplacené jistiny úvěru, úroků, admin.popl, účelně vynaložených nákladů spojených 

upomínkami a smluvních pokut ke dni zesplatnění), ohledně níž je dlužník v prodlení

ANO                                                                                                                                                            

Máte právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce ve lhůtě do 14 

kalendářních dnů ode dne jejího uzavření

Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

jednorázová smluvní pokuta 20% z úvěrového rámce při uvedení nepravdivých, neúplných 

nebo hrubě zkreslených údajů v návrhu na poskytnutí úvěru či v jiných dokumentech

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                                                                 

Související náklady
poplatek za poskytnutí úvěru 5 % z úvěrového rámce

Splátky a případně způsob rozdělení splátek

Podmínky čerpání                                                                                                                                 

To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze.                                                           

Celková výše spotřebitelského úvěru                                                                                               

To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci 

smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.    

na dobu určitou - 18 měsíců

poslední splátka je splatná v poslední den 18. měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

uzavřena smlouva. Smlouva se uzavírá na dobu trvání závazků z ní vyplývajících.

Je pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených 

podmínek nezbytné uzavřít

- pojištění úvěru

- smlouvu o jiné doplňkové službě

NE

NE

http://www.quickpujcky.cz/
mailto:balcarek@quickpujcky.cz


Popis spotřebitelského úvěru

   
1 Typ úvěru
2 Výše úvěru 10 000 Kč 15 000 Kč 20 000 Kč 25 000 Kč
3 Perioda splácení měsíc měsíc měsíc měsíc
4 Počet splátek* 18 18 18 18
5 Výše splátky** 746 Kč 1 119 Kč 1 492 Kč 1 865 Kč
6 Poplatek za poskytnutí úvěru 500 Kč 750 Kč 1 000 Kč 1 250 Kč
7 Celková částka, kterou zaplatíte* 13 928 Kč 20 892 Kč 27 856 Kč 34 820 Kč
8 Požadované zajištění není není není není
9 Roční/měsíční úroková sazba 19,66% p.a. 19,66% p.a. 19,66% p.a. 19,66% p.a.

10 Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 58,9% 58,9% 58,9% 58,9%
11 Pojištění k úvěru ne ne ne ne
12 Způsob splácení bezhotovostně bezhotovostně bezhotovostně bezhotovostně

   
1 Typ úvěru
2 Výše úvěru 30 000 Kč 35 000 Kč 40 000 Kč 45 000 Kč
3 Perioda splácení měsíc měsíc měsíc měsíc
4 Počet splátek* 18 18 18 18
5 Výše splátky** 2 238 Kč 2 611 Kč 2 984 Kč 3 357 Kč
6 Poplatek za poskytnutí úvěru 1 500 Kč 1 750 Kč 2 000 Kč 2 250 Kč
7 Celková částka, kterou zaplatíte* 41 784 Kč 48 748 Kč 55 712 Kč 62 676 Kč
8 Požadované zajištění není není není není
9 Roční/měsíční úroková sazba 19,66% p.a. 19,66% p.a. 19,66% p.a. 19,66% p.a.

10 Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 58,9% 58,9% 58,9% 58,9%
11 Pojištění k úvěru ne ne ne ne
12 Způsob splácení bezhotovostně bezhotovostně bezhotovostně bezhotovostně

   
1 Typ úvěru
2 Výše úvěru 50 000 Kč 60 000 Kč 70 000 Kč 80 000 Kč
3 Perioda splácení měsíc měsíc měsíc měsíc
4 Počet splátek* 18 18 18 18
5 Výše splátky** 3 730 Kč 4 476 Kč 5 222 Kč 5 968 Kč
6 Poplatek za poskytnutí úvěru 2 500 Kč 3 000 Kč 3 500 Kč 4 000 Kč
7 Celková částka, kterou zaplatíte* 69 640 Kč 83 568 Kč 97 496 Kč 111 424 Kč
8 Požadované zajištění není není není není
9 Roční/měsíční úroková sazba 19,66% p.a. 19,66% p.a. 19,66% p.a. 19,66% p.a.

10 Roční procentní sazba nákladů (RPSN)* 58,9% 58,9% 58,9% 58,9%
11 Pojištění k úvěru ne ne ne ne
12 Způsob splácení bezhotovostně bezhotovostně bezhotovostně bezhotovostně

*

** jedná se o minimální měsíční splátku (klient může splácet jakoukoli splátku vyšší nebo rovnu minimální měsíční splátce)

Související náklady (poplatky)

13 Poplatek za poskytnutí úvěru (jednorázový)
14 Administrativní poplatek*** (měsíčně)
15 Právo na odstoupení od smlouvy
16 Předčasné splacení
*** obsahuje popl. za vedení úvěru, popl. za přistavení hotovosti, rezervování hotovosti do výše úvěrového rámce a přístup do klientské zóny

Náklady a důsledky v případě opožděných plateb

17

smluvní pokuta za porušení povinnosti hradit řádně a včas 

závazky – lze uplatnit nejdéle do dne zesplatnění úvěru

18
účelně vynaložené náklady spojené s upomínkou (při prodlení 

14 a více dní)

19
smluvní pokuta za prodlení s úhradou dluhu po zesplatnění 

nebo po odstoupení od smlouvy

20 zákonný úrok z prodlení z dlužné částky po zesplatnění 

21 právo věřitele zesplatnit úvěr

22 způsob řešení sporů

V……………………………………………..dne……………………………………………..

      …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………..

                   JMÉNO PŘÍJMENÍ (HŮLKOVÝM PÍSMEM) PODPIS v. 12/2016

při prodlení se splátkou či její částí déle než 75 kalendářních dní nebo při uvedení nepravdivých, 

neúplných nebo hrubě zkreslených údajů v návrhu na poskytnutí úvěru či v jiných dokumentech

repo sazba vyhlášená ČNB zvýšená o 8 procentních bodů

Reprezentativní příklady produktu Qkonto

V souvislosti s žádostí o úvěr výslovně prohlašuji, že mi byly předem poskytnuty předsmluvní informace ke 

spotřebitelskému úvěru, které jsem si důkladně pročetl a které mi byly řádně vysvětleny. Jejich jedno vyhotovení 

jsem obdržel. Toto stvrzuji svým podpisem.

příklady výpočtu pro konkrétní typ a výši úvěru

Qkonto

450 Kč

0,1 % denně z částky, ohledně níž je dlužník v prodlení

ANO, kdykoli bezplatně
ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy

1% z úvěrového rámce
5 % z úvěrového rámce

Qkonto

předpokladem je okamžité úplné vyčerpání celého úvěrového rámce, další nečerpání po celou dobu splácení a splácení pouze minimálních splátek dle smlouvy po 

dobu 18 měsíců. Do RPSN je započítán rovněž poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 5 % z úvěrového rámce splatný při podpisu smlouvy

mimosoudně - u finančního arbitra, nebo soudně

Qkonto

0,1 % denně z částky, ohledně níž je dlužník v prodlení


