
 

 

Sdělení před uzavřením smlouvy dle §1843 NOZ 
Podnikatel v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel 

učiní závaznou nabídku, sdělí spotřebiteli v textové podobě alespoň 
 
a) údaje uvedené v § 1811 odst. 2 písm. a), b), d) a § 1820 odst. 1 písm. a) a c),  
Simfina a.s.  
Počernická 509, 108 00 Praha 10  
IČ: 24823546  
telefon: +420 702 034 931, email: info@simplepujcka.cz  
 
Krátkodobá půjčka peněz, v rozsahu 2 – 10 tis Kč, splatná maximálně do 30 dnů spolu s poplatkem  
Peníze z půjčky budou zaslány převodem na bankovní účet Spotřebitele. Vrátit půjčku je možné 
převodem na bankovní účet Dodavatele.  
 
b) hlavní předmět svého podnikání: poskytování spotřebitelských úvěru, poskytování půjček  
 
c) název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností 
podnikatele, jde-li o podnikání na základě povolení  
 
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.  
 
d) celkovou cenu poskytované služby včetně všech poplatků, jakož i daní placených 
prostřednictvím podnikatele a jiných souvisejících nákladů; nelze-li přesnou celkovou cenu určit 
předem, pak veškeré údaje o způsobu výpočtu konečné ceny umožňující spotřebiteli si tuto cenu 
ověřit,  
Viz Příloha č. 2 Rámcové smlouvy  
 
e) údaje o dalších daních nebo nákladech, které se prostřednictvím podnikatele nehradí nebo které 
podnikatel nevybírá,  
--  
 
f) možná rizika mimo kontrolu podnikatele spojená s poskytovanou finanční službou včetně 
případného upozornění, že minulé výnosy nezaručují výnosy budoucí, 
--  



 
g) poučení o možnosti či nemožnosti odstoupit od smlouvy podle § 1846, včetně poučení o lhůtách 
k uplatnění práva odstoupit od smlouvy, o podmínkách, za jakých může být uplatněno, o částce, 
jejíž zaplacení může být po spotřebiteli požadováno podle § 1849, jakož i poučení 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 to do 30 dnů 
od odstoupení od smlouvy.  
 
h) praktické pokyny pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy včetně adresy místa, na které má 
být oznámení o odstoupení od smlouvy zasláno  
Odstoupení psané volnou formou nebo na poskytnutém formuláři zašlete podepsané na Simfina a.s. 
Počernická 509, 108 00 Praha 10  
 
i) poučení o právu každé ze stran ukončit předčasně nebo jednostranně závazek ze smlouvy na 
základě smluvních podmínek včetně poučení o případných sankcích  
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů, viz bod g) tohoto sdělení. Odstoupení později 
je možné, avšak je nutné uhradit zapůjčenou jistinu, poplatek a případné smluvní pokuty z prodlení, 
pokud je spotřebitel ve zpoždění s platbou.  
 
j) označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právní předpisy bere 
podnikatel za základ pro vytvoření vztahů se spotřebitelem před uzavřením smlouvy:  
Česká republika  
 
k) údaj o smluvní doložce o rozhodném právu a o příslušnosti soudu v případě sporu ze smlouvy  
k řešení sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky  
 
l) údaj o jazyku nebo jazycích, ve kterých bude podnikatel se spotřebitelem jednat za trvání 
závazku a ve kterých poskytne spotřebiteli smluvní podmínky a další údaje:  
Komunikačním jazykem je čeština.  
 
m) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně 
údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru  
V případě sporů se můžete obrátit na místně příslušný (případně na jakýkoliv) obecný soud ČR, na 
Českou obchodní inspekci případně na Finančního arbitra.  
 
n) údaj o existenci garančního fondu  
garanční fond není zřízen  
 

o) dobu, po kterou zůstávají poskytnuté údaje včetně údaje o ceně v platnosti  

Nabídka cen je platná do jejich změny, která bude uvedena na Internetových stránkách podnikatele 

www.simplepujcka.cz 


