INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ
SPOTŘEBITELI
1. ÚDAJE O VĚŘITELI/ZPROSTŘEDKOVATELI SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
Věřitel
Adresa
Telefonní číslo
E-mailová adresa
Adresa internetových stránek
Registr

SWISS FUNDS, a.s., IČO: 054 21 721
Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1
+420 277 270 072
info@svycarskapujcka.cz
www.svycarskapujcka.cz
Společnost je zapsána v seznamu nebankovních
poskytovatelů spotřebitelských úvěrů v základních seznamech
subjektů České národní banky. Tento je k nalezení zde.

2. POPIS ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
Druh spotřebitelského úvěru
Formy a podmínky zajištění
spotřebitelského úvěru, pokud je
vyžadováno
Celková výše spotřebitelského úvěru
Je-li nabízen spotřebitelský úvěr v cizí
měně, uvedení této měny včetně vysvětlení
důsledků, které pro spotřebitele vyplývají z
uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru
v cizí měně.
Doba trvání spotřebitelského úvěru
Splátky
splátek

a případně

způsob

Úvěr je poskytován jako bezúčelový.
Společnost nevyžaduje zajištění spotřebitelského úvěru.

Až 20.000 Kč.
Úvěr je nabízen v českých korunách.

Společnost poskytuje krátkodobé úvěry v maximální délce
30 dnů.

rozdělení Možnost sjednání úvěru s jednorázovou splatnosti.

Obecné informace o procesu poskytování
spotřebitelského úvěru, včetně informací
vyžadovaných od spotřebitele podle § 84
odst. 1 za účelem posouzení jeho
úvěruschopnosti.

Úvěr se uzavírá na dálku na základě poskytnutých dokumentů,
údajů a informací z registrů a veřejných zdrojů. Klient je
povinen poskytnout společnosti zejména následující
dokumenty: občanský průkaz, další podpůrný doklad, výpis z
bankovního účtu Klienta za každý kalendářní měsíc až 6
kalendářních měsíců zpětně. Společnost bude vyžadovat výpis
z registru NRKI, jehož provozovatelem je CNCB – Czech NonBanking Credit Bureau, z.s.p.o., IČ: 712 36 384 a/nebo v
Bankovním registru klientských informací v České republice
(BRKI), jehož provozovatelem je CBCB – Czech Banking Credit
Bureau, a.s., IČ: 261 99 69.

3. Náklady spotřebitelského úvěru
Úroková sazba

Společnost poskytuje úvěr při úrokové sazbě ve výši 1 %
denně.
V průběhu jednotlivé uzavřené smlouvy o úvěru se úroková
sazba nemění.
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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 %.
Veškeré případné další náklady vyplývající Spotřebitel musí v souvislosti s ověřením svého bankovního
ze smlouvy, ve které se sjednává účtu zaslat společnosti částku ve výši 1,- Kč. Při
spotřebitelský úvěr
opakovaných úvěrech se stejným bankovním účtem toto již
není třeba.
Možnosti splácení spotřebitelského úvěru Splacení úvěru by mělo nastat pomocí jedné splátky, kdy se
poskytovateli včetně počtu, četnosti a výše uhradí celá dlužná částka.
pravidelných splátek.
Není relevantní.
Je-li to relevantní, jasné a výstižné
upozornění, že splácení spotřebitelského
úvěru podle uzavřené smlouvy o
spotřebitelském úvěru nezaručuje splacení
celkové výše spotřebitelského úvěru.
Upozornění na možné důsledky nedodržení V případě prodlení je spotřebitel povinen zaplatit společnosti
závazků souvisejících se smlouvou o
smluvní pokutu ve výši stanovené smlouvou o úvěru, zákonný
spotřebitelském úvěru.
úrok z prodlení a případně dále poplatky za zaslání písemných
upomínek, stejně jako veškeré reálně vynaložené náklady
spojené s pověřením a činností třetí osoby k vymáhání dlužné
částky.
Reprezentativní příklad

Podmínky předčasného splacení
spotřebitelského úvěru.

Klient je oprávněn poskytnuté finanční prostředky zcela nebo
zčásti zaplatit splatit kdykoli po dobu trvání smlouvy o úvěru.
V takovém případě má Klient právo na poměrně snížení
celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a
dalších nákladů, které by byl Klient povinen platit v případě,
kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského
úvěru a společnost má právo na náhradu účelně vynaložených
nákladů, které jí vzniknou v souvislosti s předčasným
splacením a požadovat náhradu odůvodněných nákladů, které
nepřesáhnou 0,5 % z předčasně splacené výše jistiny úvěru.

Případný požadavek na ocenění nemovité Není relevantní.
věci, nákladů vyplývajících z tohoto ocenění
pro spotřebitele a informace o tom, zda je
ocenění povinen provést spotřebitel.
Informace o povinnosti uzavřít smlouvu o
doplňkové službě související se
spotřebitelským úvěrem, je-li uzavření
takové smlouvy podmínkou pro získání
spotřebitelského úvěru za nabízených
podmínek, včetně informace, zda je
spotřebitel při uzavírání takové smlouvy
omezen na nabídku daného poskytovatele
nebo zprostředkovatele.

Není relevantní.
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4. Další důležité právní aspekty
Poskytování rady podle ust. § 85 zákona č.
257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
Stížnosti

Společnost neposkytuje radu podle § 85 odst. 1 zákona o
spotřebitelském úvěru.
Společnost postupuje v souladu s reklamačním řádem, který
je umístěn na webových stránkách společnosti zde.

Orgán dohledu

Za výkon dohledu nad činností Společnosti odpovídá Česká
národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha, zelená linka: 800
160 170
Spotřebitelé mají možnost řešit spory s naší společností
mimosoudně prostřednictvím finančního arbitra. Kontakt na
kancelář finančního arbitra (www.finarbitr.cz) je následující:

Existence mechanismu mimosoudního
urovnávání sporů a prostředků nápravy
a přístup k němu

Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 257 042 070
E-mail: arbitr@finarbitr.cz
ID datové schránky: qr9ab9x
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