FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ
INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
1. ÚDAJE O VĚŘITELI/ZPROSTŘEDKOVATELI SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
Věřitel
Adresa
Telefonní číslo
E-mailová adresa
Adresa internetových stránek

SWISS FUNDS, a.s.
Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1
+420 277 270 072
info@svycarskapujcka.cz
www.svycarskapujcka.cz

2. POPIS ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
Druh spotřebitelského úvěru

Bezúčelový jednorázový úvěr

Celková výše spotřebitelského úvěru To
znamená strop úvěrového rámce nebo
celkovou částku poskytnutou v rámci 5.000 Kč.
smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský
úvěr.
Podmínky čerpání
To
znamená,
kdy obdržíte peníze.

Finanční prostředky budou poskytnuty bezhotovostní formou
jakým způsobem a – převodem na bankovní účet. Peníze obdržíte zpravidla
následující pracovní den.

Doba trvání spotřebitelského úvěru

30 dnů
Budete muset uhradit toto:

Splátky a případně způsob
splátek

rozdělení

1 splátku ve výši 6.500 Kč.
Splátka je splatná do 30 dnů od poskytnutí finančních
prostředků
Úroky a/nebo poplatky budou splatné tímto způsobem:
Úrok ve výši 1 % denně.

Celková částka, kterou je třeba zaplatit
To znamená výše vypůjčené jistiny plus 6.500 Kč.
úroky a případné náklady související s Vaším
úvěrem.
Nevedou-li
splátky
k
okamžitému Splátky za závazky vyplývající ze Smlouvy o úvěru jsou
umořování jistiny, informaci o této započitatelné v následujícím pořadí: 1. náklady spojené s
skutečnosti.
uplatněním pohledávky (účelně vynaložené náklady vzniklé v
souvislosti s prodlením a náklady spojené s vymáháním
pohledávky), 2. smluvní pokuta, 3. úroky z prodlení, 4. smluvní
úroky z úvěru, 5. poplatky za poskytnutí úvěru, 6. jistina úvěru,
není-li ujednáno jinak.
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3. NÁKLADY SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
Výpůjční úroková sazba nebo případně
různé výpůjční úrokové sazby, které se na
smlouvu, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr, vztahují

V průběhu jednotlivé Smlouvy o úvěru se úroková sazba
nemění.

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) Jedná 2333,95 %
se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako
roční procento celkové výše úvěru.
Reprezentativní příklad výpočtu RPSN:
Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé
nabídky.
Úvěr ve výši 5.000,- Kč; doba splatností 30 dní; úrok 0,25 %
denně; žádné poplatky za poskytnutí úvěru nebo vedení
úvěrového účtu; částka splatná Klientem 5.375,- Kč; RPSN:
141,066 %.
Úvěr ve výši 5.000,- Kč; doba splatností 30 dní; úrok 0,5 %
denně; žádné poplatky za poskytnutí úvěru nebo vedení
úvěrového účtu; částka splatná Klientem 5.750,- Kč; RPSN:
447,633 %.
Úvěr ve výši 5.000,- Kč; doba splatností 30 dní; úrok 1 % denně;
žádné poplatky za poskytnutí úvěru nebo vedení úvěrového
účtu; částka splatná Klientem 6.500,- Kč; RPSN: 2333,95 %.
Je pro získání spotřebitelského úvěru nebo
pro jeho získání za nabízených
podmínek nezbytné uzavřít
— pojištění úvěru nebo
Pojištění úvěru: Ne
— smlouvu o jiné doplňkové službě. Nejsou- Smlouva o jiné doplňkové službě: Ne
li náklady na tyto služby věřiteli známy,
nejsou zahrnuty v RPSN.
Související náklady:

Vyžaduje se vedení jednoho nebo více účtů
zaznamenávajících platební transakce a Jeden účet zaznamenávající platební transakce a čerpání
čerpání
úvěru.
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Veškeré případné další náklady vyplývající ze
smlouvy, ve které se sjednává
Ověřovací poplatek: 1 Kč.
spotřebitelský úvěr
Poplatek za prodloužení doby splatnosti: částka ve výši celkové
výše úroku, který by měl Klient uhradit dle prodloužované
Smlouvy o úvěru nebo pokud se jedná o opakované
prodloužení, tak se jedná o výši úroku, kterou byl povinen
uhradit dle předchozího prodloužení.

Podmínky, za nichž lze výše uvedené
náklady související se smlouvou, ve které se Náklady související se smlouvou lze změnit dohodou
sjednává spotřebitelský úvěr, změnit
smluvních stran.
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.

V případě prodlení je účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z
dlužné částky denně. Dále je v případě prodlení Klient povinen
uhradit poplatek ve výši 420 Kč za realizací úkonů spojených s
odesláním 1. písemné upomínky. Dále je v případě odeslání 2.
písemné upomínky povinen Klient uhradit poplatek ve výši
560 Kč. Bude-li Klient v prodlení se splacením jakékoli částky
dle Smlouvy o úvěru déle než 30 dnů, je Společnost
oprávněna pověřit vymáháním splatné částky třetí osobu.
Klient se zavazuje Společnosti zaplatit veškeré reálně
vynaložené náklady spojené s pověřením a činností třetí
osoby k vymáhání dlužné částky, které budou sestávat
zejména z nákladů na telefonickou, elektronickou a listovní
komunikaci a za další účelnou činnosti směřující k vymožení
vzniklé pohledávky.

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.
Předčasné splacení

Ano

Ano. Úvěr lze zcela nebo zčásti splatit kdykoli během doby
splatnosti. V takovém případě dojde k poměrnému snížení
Máte právo splatit spotřebitelský úvěr úroků. Věřitel má právo požadovat náhradu odůvodněných
předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti. nákladů, které nepřesáhnou 0,5 % z předčasně splacené části
jistiny úvěru.
Má–li věřitel, v případě předčasného
splacení, nárok na náhradu nákladů.
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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.

V případě, že je žádost zamítnuta na základě výsledku
vyhledávání v databázi CEE – Centrální evidence exekucí
a/nebo na základě vyhledávání v Insolvenčním rejstříku
a/nebo na základě vyhledávání v Registru územní
identifikace, adres a nemovitostí a/nebo na základě
vyhledávání v Nebankovním registru klientských informací v
České republice (NRKI), jehož provozovatelem je CNCB –
Czech NonBanking Credit Bureau, z.s.p.o., IČ: 712 36 384
popřípadě jakékoli jiné databázi, bude spotřebitel vyrozuměn
o výsledku, pokud je na tomto vyhledávání založeno
zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru.

Právo na návrh smlouvy, ve které se
sjednává spotřebitelský úvěr
Máte právo obdržet na požádání bezplatně Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu
kopii návrhu této smlouvy. To neplatí, pokud smlouvy o úvěru v elektronické formě ve formátu PDF.
věřitel v okamžiku žádosti není ochoten
přistoupit k uzavření smlouvy s Vámi.
V případě poskytnutí informací před
uzavřením smlouvy, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr, nebo před návrhem na Tyto informace platí od vyplnění žádosti o úvěru do uzavření
uzavření této smlouvy doba, po kterou je
Smlouvy o úvěru, nejdéle měsíc ode dne předání nebo 5 dnů
věřitel vázán těmito informacemi
ode dne odeslání identifikačního kódu, s pomocí kterého
můžete podepsat smlouvu o úvěru.

5. DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT POSKYTNUTY V PŘÍPADĚ UVÁDĚNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB
NA TRH NA DÁLKU
a) o věřiteli
Zástupce věřitele ve Vašem domovském SWISS FUNDS, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
členském státě
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21887.
Adresa
Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1
Telefonní číslo
+420 277 270 072
E-mailová adresa
info@svycarskapujcka.cz
Adresa internetových stránek
www.svycarskapujcka.cz
Orgán dohledu

Česká národní banka
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b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Výkon práva na
této smlouvy

odstoupení

od Klient má právo odstoupit od Smlouvy o úvěru bez uvedení
důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy o
úvěru. Odstoupení je nutno učinit písemně a zaslat v listinné
podobě na adresu sídla Společnosti. Z odstoupení musí být
patrné, že jej činí Klient a musí být zřejmé, od které Smlouvy o
úvěru odstupuje.
Lhůta pro podání odstoupení je zachována, pokud Klient
odešle odstoupení nejpozději v poslední den smlouvy.
V případě, že Klient odstoupí od Smlouvy o úvěru, je povinen
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne
odeslání odstoupení, vrátit Společnosti jistinu poskytnutého
spotřebitelského úvěru, dále úrok ve výši, na kterou by měla
Společnost nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo,
a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do
dne, kde je jistina splacena. Odstoupení od smlouvy nevylučuje
povinnost zaplacení poplatků a smluvních pokut ze Smlouvy o
úvěru vyplývajících.

Právo státu, podle nějž postupuje věřitel
před uzavřením smlouvy, ve které se Právo České republiky.
sjednává spotřebitelský úvěr.
Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, Případné spory vzniklé z této Rámcové smlouvy a ze Smluv o
ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, úvěru budou řešit věcně a místně příslušné soudy České
a/nebo příslušném soudu
republiky podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního
řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Užívání jazyků

Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v českém
jazyku. Po dobu trvání spotřebitelského úvěru máme v úmyslu
s Vámi komunikovat v českém jazyku.

c) o prostředcích nápravy
Existence mechanismu mimosoudního Klient se v případě sporu z této smlouvy obrátit na Finančního
urovnávání sporů a prostředků nápravy a arbitra, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1,
přístup k němu
www.finarbitr.cz.

