Příloha č. 1 ke Smlouvě o spotřebitelském úvěru

Qkonto č.

7 3 0 3
FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ (PŘEDSMLUVNÍ) INFORMACE
O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
1. Údaje o věřiteli (dále také „Úvěrující“) spotřebitelského úvěru (dále také „Úvěr“)
firma:

T&C DOMOV s.r.o.

sídlem:

Chudčická 1351/17, 635 00 Brno

adresa pro doručování:

Hněvkovského 15, 617 00 Brno

IČO:

271 24 339

zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka 76291
Tel:

606 611 129

E-mail:

info@quickpujcky.cz

Adresa internetových stránek:

www.quickpujcky.cz

Poskytovatel spotřebitelského úvěru
ve smyslu § 3 odst. 1 písm. d) zákona
č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
(dále jen „Úvěrující“),
zprostředkovatel úvěru (vázaný zástupce)
Jméno a příjmení:
Sídlo podnikání:
Adresa pro doručování:
IČO:
Tel:
E-mail:

@quickpujcky.cz

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru
Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, bezúčelový, úročený, bez
zajištění, sjednaný na dobu určitou

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

Celková výše spotřebitelského úvěru činí ………………….Kč
(dále jen „Celková výše“)

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

V hotovosti ihned po podpisu Smlouvy nebo bezhotovostním převodem na účet Úvěrovaného uvedený ve Smlouvě do tří dnů po podpisu
Smlouvy. Úvěr lze čerpat až do výše sjednaného úvěrového rámce a
lze jej vyčerpat celý jednorázově v plné výši nebo postupně v libovolných částech.

Doba trvání spotřebitelského úvěru

Do posledního dne 18-tého měsíce po měsíci, v němž byla uzavřena
Smlouva, a to za předpokladu, že Úvěr je vyčerpán okamžitě v plné
výši úvěrového rámce, současně je Úvěr hrazen pravidelnými minimálními měsíčními splátkami a v průběhu splácení nedojde k dalšímu
čerpání (dočerpání), popř. nedojde k předčasnému částečnému či úplnému uhrazení Úvěru. Pokud některý z uvedených předpokladů není
splněn, doba trvání úvěru, stejně jako počet minimálních měsíčních
splátek, vedoucích ke splacení úvěru, se změní, a to tak, aby pokud je
to možné nedošlo k navýšení poslední splátky, přičemž nejdéle může
doba trvání úvěru činit tři (3) roky od uzavření smlouvy.
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Budete muset uhradit toto:
Úvěrovaný je povinen splatit Úvěr s příslušenstvím a administrativním
poplatkem v pravidelných měsíčních splátkách, a to na bankovní účet
Úvěrujícího a platby označit variabilním symbolem.

Splátky a případně způsob rozdělení splátek

Výše minimální měsíční splátky: ………..………Kč
Počet splátek: 18
- platí za předpokladu, že Úvěr je vyčerpán v plné výši úvěrového
rámce, současně je hrazen pravidelnými minimálními měsíčními splátkami a v průběhu splácení nedojde k dalšímu čerpání, popř. nedojde k
předčasnému částečnému či úplnému uhrazení úvěru
Četnost plateb:
- v pravidelných měsíčních splátkách, splatných vždy k poslednímu
dni v měsíci, počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, ve
kterém došlo k prvnímu čerpání finanční částky z úvěrového rámce
Splátka sestává z měsíčního administrativního poplatku, úroku (nesplacená jistina * úroková sazba p.a./(100*12)) a jistiny (minimální měsíční
splátka mínus administrativní poplatek mínus úrok)
Splátka, za situace, kdy je plněno řádně a včas, se započítává nejprve
na měsíční administrativní poplatek, poté na smluvní úrok a následně
na jistinu Úvěru (tj. kladný rozdíl mezi výší provedené úhrady a součtem položky měsíčního administrativního poplatku a položky smluvního úroku).
Úroky a/nebo poplatky budou splatné tímto způsobem:
Úroky a administrativní poplatek budou splatné společně s jistinou
a budou spláceny v rámci minimálních měsíčních splátek.
Celková částka, kterou je třeba zaplatit
To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné další náklady
související s Vaším úvěrem.

Celková částka, kterou je třeba zaplatit, činí …………………Kč
Pro účely výpočtu celkové částky se má za to, že je Úvěr vyčerpán okamžitě, v plné výši úvěrového rámce, současně je hrazen 18
pravidelnými měsíčními splátkami ve výši sjednané minimální měsíční
splátky, a v průběhu splácení nedojde k dalšímu čerpání ani k prodlení.

3. Náklady spotřebitelského úvěru
Výpůjční úroková sazba nebo případně různé výpůjční 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.

Úroková sazba Úvěru činí 19,66 % ročně.
Roční procentní sazba nákladů činí 58,9.% (RPSN).
Pro účely výpočtu RPSN se má za to, že je úvěr vyčerpán okamžitě,
v plné výši úvěrového rámce, současně je hrazen 18 pravidelnými
měsíčními splátkami ve výši sjednané minimální měsíční splátky,
a v průběhu splácení nedojde k dalšímu čerpání
Reprezentativní příklad uvádějící veškeré předpoklady použité pro
výpočet sazby: úvěr 10 000 Kč, měsíční splátka 746 Kč,
počet splátek 18, měs. admin. poplatek 100 Kč, popl. za sjednání
úvěru 500 Kč, úrok 19,66% p.a., celková částka zaplacená
spotřebitelem 13 928 Kč

Je pro získání 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.

Nevyžaduje se pro tento typ úvěru
Nevyžaduje se pro tento typ úvěru

Související náklady

měsíční administrativní poplatek ………….........................…..Kč

Veškeré další náklady vyplývající ze smlouvy o úvěru

poplatek za sjednání úvěru ……........................……………….Kč
Splatný v hotovosti při podpisu smlouvy
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PODPIS ÚVĚROVANÉHO

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.

Ocitne-li se Úvěrovaný v prodlení s úhradou dlužné částky, má Úvěrující vůči Úvěrovanému nárok:
a) na zaplacení úroku z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené
právními předpisy, tzn., že roční výše odpovídá výši repo sazby
stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo
k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. Sazba úroku z prodlení ke dni uzavření smlouvy činí 8,5% p.a. Nárok na úrok z prodlení
nevylučuje nárok na smluvní úrok sjednaný dle této Smlouvy, který
i nadále plyne bez ohledu na zesplatnění či prodlení Úvěrovaného.
Uvedené znamená, že nárok Úvěrujícího na smluvní úrok trvá i poté,
kdy dojde k prodlení na straně Úvěrovaného a ke vzniku nároku na
úrok z prodlení,
b) na náhradu účelně vynaložených nákladů, které Úvěrujícímu vznikly
v důsledku prodlení Úvěrovaného s úhradou dlužné částky z Úvěru;
účelně vynaložené náklady jsou specifikovány v Sazebníku, který
tvoří nedílnou součást smlouvy o spotřebitelském úvěru a přílohu
č. 4,
c) na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně
níž je Úvěrovaný v prodlení.
Úvěrující má právo na náhradu újmy bez ohledu na zaplacení smluvní
pokuty, tj. je oprávněn domáhat se vedle smluvní pokuty plné náhrady
újmy.
V případě prodlení Úvěrovaného s kteroukoli splátkou, či její částí,
déle než 14 dní, je Úvěrující oprávněn vystavit a odeslat Úvěrovanému
písemnou upomínku, a Úvěrovaný je povinen uhradit Úvěrujícímu
účelně vynaložené náklady spojené s upomínkou ve výši určené v
Sazebníku, který je přílohou č. 4 a nedílnou součástí Smlouvy. Nárok
na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s upomínkou
vzniká Úvěrujícímu dnem odeslání upomínky. Úvěrující se zavazuje
nevystavovat v jednom kalendářním měsíci více než jednu upomínku.
Písemnou upomínku zašle Úvěrující Úvěrovanému formou obyčejného
či doporučeného psaní nebo jiným dohodnutým způsobem, za který se
považuje i odeslání emailem.
Úvěrující je oprávněn v dohodnutých případech úvěr zesplatnit
(Úvěrovaný ztrácí právo hradit Úvěr ve splátkách).
Dojde-li k zesplatnění úvěru a Úvěrovaný neuhradí dluh vyčíslený
v oznámení o zesplatnění ve lhůtě tam uvedené, dojde k předání
pohledávky Úvěrujícího vůči Úvěrovanému advokátovi a Úvěrujícímu vznikne nárok na náhradu administrativních nákladů spojených s
přípravou podkladů pro vymáhání dluhu prostřednictvím advokáta.
Nárok na náhradu těchto nákladů činí 1.000 Kč a vzniká bez dalšího
marným uplynutím 35. dne ode dne zesplatnění úvěru, tedy nebude-li zesplatněný úvěr, vyčíslený v oznámení o zesplatnění, s veškerým
příslušenstvím uhrazen ani ve lhůtě 35 dnů ode dne zesplatnění.

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.

Úvěrovaný je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14-ti dnů ode dne uzavření Smlouvy
o spotřebitelském úvěru. V případě, že Smlouva o spotřebitelském
úvěru nebude obsahovat informace podle § 106 až 108 nebo § 109
odst. 1 ZSÚ, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, co
Úvěrující Úvěrovanému chybějící informace poskytne v listinné podobě
nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Předčasné splacení
Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela
nebo zčásti.

Úvěrovaný tímto prohlašuje, že byl Úvěrujícím seznámen o jeho právu
splatit předčasně Úvěr bez jakékoliv sankce a nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.
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Vyhledávání v databázi
Věřitel (Úvěrující) 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.

Úvěrovaný udělil Úvěrujícímu před podpisem smlouvy souhlas se
zpracováním a uchováním jeho osobních údajů v rozsahu uvedeném v
souhlasu, který je účinný po dobu uvedenou v souhlasu.
Úvěrovaný udělil Úvěrujícímu před podpisem smlouvy souhlas se
zpracováním a uchováním jeho osobních údajů v rozsahu uvedeném
v souhlasu, který je účinný po dobu uvedenou v souhlasu.
Úvěrovaný zmocňuje Úvěrujícího k přístupu do veřejných registrů,
zejména pak udělil Úvěrujícímu souhlas s nakládáním s jeho osobními
údaji za účelem posuzování úvěruschopnosti, bonity a důvěryhodnosti,
za účelem posuzování rizik prostřednictvím vyhledávání údajů na internetových stránkách www.Nebankovni-Registr.cz, jehož provozovatelem je Nebankovni-Registr.cz, s.r.o., IČO: 01911945, sídlem Kaprova
42/14, Staré Město, 110 00, Praha 1, a dále za účelem vzájemného
informování uživatelů bankovního registru klientských informací (dále
jen „BRKI“) a nebankovního registru klientských informací (dále
„NRKI“) ve vztahu k úvěruschopnosti, důvěryhodnosti, solventnosti a
platební morálce Úvěrovaného.
Úvěrovaný souhlasí s tím, že Úvěrující může využít k prověření skutečností týkající se osoby Úvěrovaného externí dodavatele scoringových
dat, která mohou vést k zamítnutí Žádosti o úvěr. V případě, že je
důvodem zamítnutí Žádosti o úvěr negativní výsledek vyhledávání
v databázi, bude Úvěrovaný o tomto závěru Úvěrujícím neprodleně
informován. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným
pořádkem nebo bezpečností. Úvěrovaný v případě zamítnutí Žádosti o
úvěr nenese žádné náklady spojené s lustrací v databázích a registrech.

Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

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.

Doba, po kterou je věřitel vázán informacemi poskytnutými před
uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr nebo
návrhem na uzavření této smlouvy.

Tyto informace platí po dobu 14-ti dnů od odeslání nabídky Úvěrovanému. Uvedené však nezakládá povinnost Úvěrujícího uzavřít s
Žadatelem (Úvěrovaným) Smlouvu o spotřebitelském úvěru, pokud na
základě posouzení provedeného s odbornou péčí dojde Úvěrující ke
zjištění, že Žadatel (Úvěrovaný) by nebyl schopen splácet Úvěr.

Mimosoudní řešení sporů

K rozhodování sporů, které vzniknou na základě nebo v souvislosti se
smlouvou o spotřebitelském úvěru, které spadají do pravomoci českých
soudů, je též příslušný Finanční arbitr dle zákona č. 229/2002 Sb. o
finančním arbitrovi, na kterého se Úvěrovaný jako spotřebitel může
obrátit s návrhem na zahájení řízení o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Finanční arbitr sídlí na adrese Legerova 69, Praha 1, PSČ:
110 00 (www.finarbitr.cz).

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.

JMÉNO PŘÍJMENÍ (HŮLKOVÝM PÍSMEM)

PODPIS ÚVĚROVANÉHO
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v.01/2018

V ......................................................... dne ...................2018

