
 

Příloha č. 3 - Informace dle občanského zákoníku dle §54b odst. 
(2) – (5) 
 

Spotřebiteli musí být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty tyto informace o dodavateli: (2) 
a) obchodní firma, název nebo jméno a příjmení a identifikační číslo, pokud mu bylo přiděleno, dodavatele: 
Simple Money Service s.r.o., IČ: 01773534 
 
b) hlavní předmět podnikání dodavatele – poskytování spotřebitelských úvěru, poskytování půjček 
 
c) sídlo dodavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště dodavatele, který je fyzickou osobou, případně jiné 
adresy, které mají význam pro vztah mezi spotřebitelem a dodavatelem – Počernická 509, 108 00 Praha 10 
 
 
 
 
 
i) informace o tom, zda je dodavatel registrován v obchodním nebo jiném obdobném rejstříku a pokud je 
dodavatel registrován, pak informace o jeho registračním čísle nebo jiném odpovídajícím prostředku identifikace 
dodavatele v takovém rejstříku – společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, 
oddíl C,  vložka 211426  
 
j) název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností dodavatele, pokud 
dodavatel podniká na základě povolení – Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 

 
Spotřebiteli musí být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty tyto informace o poskytované finanční službě: (3) 

a) název a hlavní charakteristiky poskytované služby – Poskytnutí krátkodobé půjčky finančních prostředků. 
Půjčka je v rozsahu 1000 – 4999 kč a je splatná od 7 do 30 dnů, dle přání a potřeb spotřebitele 
 
b) celková cena poskytované služby pro spotřebitele včetně všech poplatků, daní placených prostřednictvím 
dodavatele a jiných souvisejících nákladů; nelze-li přesnou celkovou cenu určit předem, pak veškeré informace o 
způsobu výpočtu konečné ceny umožňující spotřebiteli ověřit si konečnou cenu – viz příloha č.2 Smluvních 
podmínek 
 
  
  

f) možné způsoby placení za poskytnutou službu a způsob poskytnutí služby – Peníze z půjčky budou zaslány 
poštovní poukázkou na adresu Spotřebitele. Vrátit půjčku je možné převodem na bankovní účet Dodavatele. 
 
 

 Spotřebiteli musí být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty tyto informace o smlouvě o finančních službách (4)
uzavírané na dálku: 
a) o možnosti či nemožnosti odstoupit od smlouvy podle § 54c odst. 1, zejména o lhůtách k jeho uplatnění, 
podmínkách jeho uplatnění, částce, jejíž zaplacení může být na spotřebiteli požadováno podle § 54c odst. 6, a 
informace o důsledcích neuplatnění práva na odstoupení od smlouvy – Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy 
do 14 dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení se posílá v písemné podobě na adresu sídla Dodavatele. Spotřebitel 
musí vrátit poskytnuté plnění a zaplatit 70% z ceny sjednaného poplatku za poskytnutí půjčky jakožto nákladů 
dodavatele.  
 
b) o minimální době trvání smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku v případě trvajícího nebo 
opakovaného poskytování finančních služeb, - Půjčka se uzavírá na 7 až 30 dnů, dle přání spotřebitele 
 
c) o právu dodavatele nebo spotřebitele na předčasné nebo jednostranné ukončení smlouvy o finančních službách 
uzavírané na dálku na základě smluvních podmínek, včetně případných smluvních pokut – Spotřebitel má právo 
odstoupit do 14 dnů od smlouvy za podmínek uvedených výše. Dodavatel může odstoupit od smlouvy bez 
předchozího oznámení kdykoliv. Odstoupení musí mít písemnou formu. 
 
d) praktické pokyny pro uplatnění práva na odstoupení, obsahující mimo jiné adresu, na niž má být zasláno 
oznámení o odstoupení – Odstoupení psané volnou formou zašlete podepsané na Simple Money Service sro, 
Počernická 509, 108 00 Praha 10 
 
e) označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právní předpisy bere dodavatel za základ 
pro vytvoření vztahů se spotřebitelem před uzavřením smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku – Česká 
Republika 



 

 
f) o smluvní doložce o rozhodném právu smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku a o příslušnosti soudu 
v případě sporů vzniklých ze smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku – Společně se Smlouvou je 
uzavírání rozhodčí smlouva, případné spory tak řeší jmenovaný rozhodce s vyloučením pravomoci obecných soudů 
ČR. 
g) o jazyku, případně jazycích, ve kterých bude dodavatel se souhlasem spotřebitele komunikovat se 
spotřebitelem během trvání smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku a ve kterých budou spotřebiteli 
poskytnuty smluvní podmínky a další informace podle tohoto paragrafu – Komunikačním jazykem je Čeština. 
 

Spotřebiteli musí být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty tyto informace o možných způsobech nápravy (5) 
porušení povinností ze smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku: 
a) o existenci a způsobu mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů, včetně možnosti obrátit se se stížností na 
příslušný orgán dohledu. – V případě sporů se můžete obrátit na rozhodce, jmenovaného v Rozhodčí smlouvě, na 
Českou obchodní inspekci případně na Finančního arbitra. 

 

 

V Praze dne 19.7.2013 

Simple Money Service s.r.o. 


