Předsmluvní informace
1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru
Věřitel
Adresa
Telefonní číslo
E-mailová adresa
Adresa internetových stránek

Simfina a.s.
Počernická 509, 108 00 Praha 10
+420 702 034 931
info@simplepujcka.cz
www.simplepujcka.cz

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru
Druh spotřebitelského úvěru

Bezúčelový, krátkodobý, splatný jednorázově

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.

Úvěr je odeslán bezhotovostně na bankovní účet
klienta do 48hod od akceptace smlouvy

Doba trvání spotřebitelského úvěru

Doba trvání činí: (7 – 30) dní

Splátky a případně způsob rozdělení
splátek

Budete muset uhradit toto:

Celková částka, kterou je třeba zaplatit

…..

Klient má povinnost vrátit spolu s jistinou
poplatek/úrok za poskytnutí úvěru jednorázově spolu
s jistinou převodem na bankovní účet poskytovatele
tak, aby byly prostředky připsány poskytovateli
nejpozději v den splatnosti úvěru.

To znamená výše vypůjčené jistiny plus
úroky a případné další náklady související
s Vaším úvěrem.

3. Náklady spotřebitelského úvěru

Výpůjční úroková sazba nebo případně
různé výpůjční úrokové sazby, které se na
smlouvu, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr, vztahují

Pevná:

Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

[%

Jedná se o celkové náklady úvěru
Zde se uvede reprezentativní příklad uvádějící veškeré
vyjádřené jako roční procento celkové výše předpoklady použité pro výpočet sazby]
úvěru.
Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat
různé nabídky.
Je pro získání úvěru nebo pro jeho získání
za nabízených podmínek nezbytné uzavřít
— pojištění úvěru nebo
— smlouvu o jiné doplňkové službě?

Ne
Ne

Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli
známy, nejsou zahrnuty v RPSN.
Související náklady

Za poskytnutní úvěru je klient povinnen zaplatit
poplatek dle platného ceníku

Náklady v případě opožděných plateb

Pokud klient nezaplatí úvěrujícímu řádně a včas
jakoukoli platbu ze smlouvy, je úvěrující oprávněn
požadovat po klientovi poskytnutou jistinu úvěru,
smluvní úrok v plné výši, úrok z prodlení ve výši
stanovené právním předpisem upravujícím úroky z
prodlení, účelně vynaložené náklady, které úvěrujícímu
vznikly v souvislosti s prodlením klienta (především pak
náklady na :

Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít
závažné důsledky (např. nucený prodej
majetku) a způsobit potíže při získávání
úvěru v budoucnosti.

1. upomínka (7 dní prodlení) …..450 Kč
2. upomínka (20 dní prodlení)….650 Kč
Předání pohledávky inkasní agentuře (34 dní
prodlení)……..1 500 Kč
Poplatek za sestavení splátkového kalendáře…1 500 Kč

4. Další důležité právní aspekty

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

Ano – klient může odstoupit od smlouvy, a to do 14
dnů od jejího podpisu.

Máte právo odstoupit od této smlouvy,
a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

V takovém případě klient zašle poskytovateli
odstoupení od smlouvy mailem nebo poštou na adresu
jeho sídla. Vzor odstoupení je k dispozici na
Internetových stránkách poskytovatele.

Předčasné splacení

Ano, klient má právo zcela či zčásti předčasně splatit
úvěr, a to kdykoliv v průběhu trvání smlouvy.

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

Věřitel má v případě předčasného splacení V případě předčasného splacení úvěru je klient
nárok na náhradu nákladů.
povinen uhradit úvěrujícímu účelně vynaložené
náklady, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným
splacením.
Výše těchto nákladů nesmí překročit 0,5 % z předčasně
splacené části celkové výše Úvěru a částku úroku,
kterou by klient zaplatil za
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.
Právo na návrh smlouvy, ve které se
sjednává spotřebitelský úvěr

Úvěrující je povinen klienta bezplatně a bez
zbytečného odkladu vyrozumět o výsledku vyhledávání
údajů o klientovi v příslušných databázích a registrech,
pokud je na základě takového vyhledávání zamítnuta
žádost o poskytnutí úvěru.

Klient má nárok na požádání obdržet bezplatnou kopii
návrhu smlouvy.

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 od okamžiku odeslání žádosti o
poskytnutí úvěru do okamžiku uzavření smlouvy, ne
však déle než 5 dní od jejich převzetí.

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
Adresa internetových stránek
Zápis v rejstříku

Orgán dohledu

Simfina a.s.
Počernická 509, 108 00 Praha 10
+420 702 034 931
info@simplepujcka.cz
www.simplepujcka.cz
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17020
IČ: 24823546
Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2
po udělení oprávnění poskytovatele spotřebitelských
úvěrů dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském
úvěru dále Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03
Praha 1.

b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Výkon práva na odstoupení od této
smlouvy

Ano – klient může odstoupit od smlouvy, a to do 14
dnů od jejího podpisu.

V takovém případě klient zašle poskytovateli
odstoupení od smlouvy mailem nebo poštou na adresu
jeho sídla. Vzor odstoupení je k dispozici na
Internetových stránkách poskytovatele.
Právo státu, podle nějž postupuje věřitel
před uzavřením smlouvy, ve které se
sjednává spotřebitelský úvěr.

Česká republika

Užívání jazyků

Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty
v češtině. Po dobu trvání spotřebitelského úvěru máme
v úmyslu s Vámi komunikovat v češtině, pokud
souhlasíte.

c) o prostředcích nápravy
Existence mechanismu mimosoudního
urovnávání stížností a prostředků nápravy
a přístup k němu

Klient je oprávněn svůj případný spor s úvěrujícím řešit
mimosoudně prostřednictvím finančního arbitra
(kontaktní údaje: Finanční arbitr České
republiky,Legerova 69, 110 00 Praha 1)

