STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
1. Údaje o zapůjčiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru
Zapůjčitel

KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o.

Telefonní číslo

608279911

Adresa sídla
Adresa provozovny

Manětínská 1543/69, Plzeň
323 00
Kollárova 32, Plzeň 301 00

E-mailová adresa
Adresa internetových stránek

dotazy@koblizekplzen.cz
www.koblizekplzen.cz

Připadá-li v úvahu zprostředkovatel úvěru:
Jméno a příjmení oprávněného zástupce
Koblížka:
Místo podnikání oprávněného zástupce (dle
ŽL):

(dále jen „Koblížek“)

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru
A. Druh spotřebitelského úvěru
Neúčelová Zápůjčka s pevně stanovenou roční úrokovou sazbou sjednaná na dobu určitou.
B. Celková výše spotřebitelského úvěru
To znamená strop úvěrového rámce nebo celková částka poskytnutá v rámci Smlouvy o zápůjčce, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.
............................Kč
C. Podmínky čerpání
To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze.

□

□

*) v případě bezhotovostního režimu Zápůjčky:
Peníze jsou poskytnuty na bankovní účet Klienta
do 13 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o zápůjčce.

*) v případě hotovostního režimu Zápůjčky:
Peníze jsou poskytnuty v hotovosti do rukou Klienta prostřednictvím
oprávněného zástupce Koblížka při uzavření Smlouvy o zápůjčce.

D. Doba trvání spotřebitelského úvěru

□ *) 6 měsíců

□ *) 12 měsíců

□ *) 18 měsíců

□ *) 24 měsíců

E. Splátky a případně způsob rozdělení splátek Dluhu
Klient splatí Koblížkovi Dluh (Zápůjčku + úrok + poplatek za zpracování a poskytnutí Zápůjčky) v ................. splátkách následovně. Výše každé splátky
od první po poslední činí ................................ Kč, když první splátka je splatná dne ……….............a každá následující splátka až po poslední vždy k
……. dni následujícího kalendářního měsíčního období. Splátky Dluhu zaplacené Klientem budou použity nejprve na úhradu Poplatku (Poplatek je
vypočten jako součet následujících položek: úrok, poplatek za zpracování a poskytnutí Zápůjčky), po úplném uhrazení Poplatku na úhradu Zápůjčky.

F. Dluh, který je třeba zaplatit
To znamená výše zapůjčené Zápůjčky plus Poplatek.
Koblížek Smlouvou o zápůjčce poskytuje zápůjčku (celkovou výši spotřebitelského úvěru) v částce (dále též jen „Zápůjčka“)
____________________Kč

Klient se zavazuje zaplatit Koblížku za tuto Zápůjčku poplatek (dále též jen "Poplatek") v částce
Poplatek je vypočten jako součet následujících položek:

____________________Kč

a) úrok

____________________Kč

b) poplatek za zpracování a poskytnutí Zápůjčky
(zpracování a poskytnutí zápůjčky spočívá zejména návštěvu obchodního zástupce u Klienta v místě bydliště, cestovné,
ušlý zisk, náklady na telefon, sepis žádosti o poskytnutí zápůjčky, posouzení schopnosti splácet zápůjčku, ověření všech
potřebných dokladů, sepis zákaznické karty a další administrativní činnosti v sídle Koblížka)

____________________Kč

Celkový dluh, který je klient na základě Smlouvy povinen zaplatit Koblížku
(Zápůjčka + Poplatek, dále též jen "Dluh"), činí

____________________Kč

3. Náklady spotřebitelského úvěru
A. Roční procentní sazba nákladů (RPSN)
Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru. Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky.

□
□

V případě Zápůjčky na 6 měsíců (6 splátek)

%

V případě Zápůjčky na 18 měsíců (18 splátek)

%

□
□

V případě Zápůjčky na 12 měsíců (12 splátek)

%

V případě Zápůjčky na 24 měsíců (24 splátek)

%

RPSN nebude Koblížkem v průběhu účinnosti Smlouvy upravována, nedohodnou-li se strany jinak.
*) možnost vztahující se na Váš případ je označená křížkem

m1

m

∑ C k (1 + X) − t
k =1

Příklad výpočtu roční procentní sazby nákladu (RPSN)
u Zápůjčky na 12 měsíců s výškou Zápůjčky 10.000.
Výpočet RPSN je založen na předpokladech
uvedených v tomto formuláři Standardních informací
o spotřebitelském úvěru a dále na předpokladu,
že Smlouva o zápůjčce bude trvat po dohodnutou dobu
a že Koblížek a Klient
splní řádně a včas své povinnosti.
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je RPSN,
je číslo posledního čerpaní,
je číslo čerpání, proto 1≤ k ≤ m,
je částka čerpaní k,
je interval vyjádřený v letech a zlomcích
roku mezi datem prvního čerpání a datem
každého následného čerpání, proto t1=0,
m1 je číslo poslední splátky nebo platby
poplatků,
l je číslo splátky nebo platby poplatků,
D1 je výše splátky nebo platby poplatků,
S1 je interval vyjádřený v letech a zlomcích
roku mezi datem prvního čerpání a datem
každé splátky nebo platby poplatků.

RPSN=53,47%

B. Úroková sazba, která se na Smlouvu o zápůjčce, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahuje Pevná úroková sazba
Roční úroková sazba je stanovena jako pevná pro celé období trvání Smlouvy o zápůjčce, a její výše činí: 12 měsíců 10,85%
V případě Zápůjčky na 6 měsíců činí 7,2% , 18 měsíců 14,4% , 24 měsíců 17,85% .
V případě, že Klient bude v okamžiku splatnosti poslední splátky Dluhu v prodlení se zaplacením některé ze splátek nebo neuhradí poslední splátku Dluhu
, nebo jeho částí, řádně a včas a v důsledku uvedeného tak (v souladu se smluvní úpravou) dojde na žádost Klienta k prodloužení doby trvání Smlouvy o
zápůjčce, nebude v období překračujícím původně sjednanou dobu trvání Smlouvy o zápůjčce Zápůjčka úročena.

□

□

□

□

C. Pokud je pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít
Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy, nejsou zahrnuty v RPSN
Pojištění úvěru

X NE

nebo smlouvu o jiné doplňkové službě

X

NE

Pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek se nevyžaduje sjednání pojištění úvěru ani smlouva o jiné doplňkové
službě.
V případě poskytnuté Zápůjčky 25.000,- Kč a více je Klient povinen mít již uzavřené životní pojištění a doložit Koblížku ve lhůtě 14 kalendářních dnů od
uzavření Smlouvy o zápůjčce potvrzení – vinkulace pojistného plnění ve prospěch Koblížka.
Účelem vinkulace pojistného plnění ve prospěch Koblížka je zabezpečení pohledávky Koblížka.
D. Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady, související se Smlouvou o zápůjčce, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, změnit
Náklady související se Smlouvou o zápůjčce, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, mohou být změněny jen na základě vzájemné dohody Koblížka a
Klienta.
V případě předčasného částečného či úplného splacení Dluhu má Klient nárok na poměrné snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru, a to
způsobem stanoveným v § 15 zákona č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
E. Náklady v případě opožděných plateb či nesplnění povinnosti
Opomenutí platby by pro Klienta mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti.
Mezi důsledky prodlení Klienta se zaplacením splátek Dluhu, nebo jejích částí, náleží:
- v případě, že je Klient v prodlení s uhrazením splátky Dluhu, nebo jeho částí, může Koblížek požadovat smluvní pokutu ve výši 0,4% denně
z nezaplacené části Dluhu za každý den prodlení.
- v případě prodlení Klienta s uhrazením splátky Dluhu, nebo jeho částí, dle Smlouvy o zápůjčce může Koblížek požadovat zákonný úrok z prodlení,
jehož výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o
osm procentních bodů
- ztráta výhody splátek Dluhu, tj. právo Koblížka požadovat zaplacení celé zbývající nezaplacené části Dluhu;
- povinnost Klienta hradit případné náklady řízení spojené se soudním vymáháním pohledávky, se kterou je Klient v prodlení.
- v případě, že Klient nedoloží potvrzení o vinkulaci pojistného plnění ve prospěch Koblížka ve lhůtě 14 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o
zápůjčce, může Koblížek požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
- v případě, že dojde k zániku životního pojištění či vinkulace pojistného plnění ve prospěch Koblížka po dobu nesplacení Zápůjčky, může Koblížek
požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

4. Další důležité právní aspekty
A. Právo na odstoupení od Smlouvy o zápůjčce, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Poučení o právu na odstoupení od smlouvy:
1.

Právo odstoupit od Smlouvy:

„Máte právo odstoupit od Smlouvy o zápůjčce bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy o zápůjčce.“
„Od Smlouvy o zápůjčce lze odstoupit písemně, a to v souladu s informací uvedenou v této Smlouvě o zápůjčce o právu na odstoupení. Lhůta pro odstoupení
je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Koblížku v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty.
Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy o zápůjčce, není to však Vaší povinností.“

2.

Důsledky odstoupení od Smlouvy:

Pokud odstoupíte od Smlouvy o zápůjčce, jste povinen(a) vrátit Koblížku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení,
zaplatit jistinu. V tomto případě jste povinen(a) zaplatit Koblížku úrok ve výši, na kterou by Koblížku vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy o
zápůjčce nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne , kdy je jistina splacena. Pro vrácení plateb použijte stejný platební
prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce (hotovostní/bezhotovostní režim).“

B. Předčasné splacení
Klient má právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.
Koblížek má v případě předčasného splacení úvěru nárok na náhradu nákladů.
Klient je oprávněn předčasně splatit úvěr zcela nebo zčásti kdykoliv po dobu trvání Smlouvy o zápůjčce.
Koblížek má v případě předčasného splacení nárok na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi
předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.
Náhrada nákladů nesmí současně přesáhnout částku úroku, kterou by klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru.
C. Vyhledávání v databázi
Koblížek musí Klienta 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 o spotřebitelský úvěr zamítnuta na základě vyhledávání v databázi o spotřebitelích za účelem posouzení jejich schopnosti splácet
úvěr, Koblížek bezodkladně a bezplatně informuje Klienta o výsledku tohoto nahlédnutí a oznámí mu informaci o použité databázi, pokud není poskytnutí
této informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.

D. Právo na návrh Smlouvy o Zápůjčce, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr a poučení o možnosti řešení sporů prostřednictvím finančního
arbitra
Klient má právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu Smlouvy o zápůjčce. To neplatí, pokud Koblížek v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k
uzavření Smlouvy o zápůjčce s Klientem.
Klient na požádání obdrží bezplatně jedno vyhotovení návrhu Smlouvy o zápůjčce, včetně Smluvních podmínek Smlouvy o zápůjčce, v listinné podobě.
Veškeré spory vzniklé mezi stranami při plnění Smlouvy o zápůjčce budou rozhodovány příslušným soudem České Republiky. Klient bere na vědomí, že
spory vzniklé při plnění Smlouvy o zápůjčce je možné řešit mimosoudní cestou prostřednictvím finančního arbitra (bližší podmínky a způsob řešení těchto
sporů upravuje zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů).
E. Doba, po kterou je zapůjčitel vázán těmito Standardními informacemi
Tyto Standardní informace platí 14 kalendářních dnů ode dne jejich obdržení.
Uvedené však nezakládá povinnost Koblížka uzavřít s Klientem Smlouvu o zápůjčce, pokud na základě posouzení Koblížka provedeného s odbornou péčí
dojde tento ke zjištění, že by Klient nebyl schopen splácet příslušnou Zápůjčku.
Klient potvrzuje, (i) že od Koblížka obdržel Standardní informace o spotřebitelském úvěru, (ii) že ze strany Koblížka mu bylo poskytnuto náležité
vysvětlení tak, aby byl schopen posoudit, zda navrhovaná Smlouva o zápůjčce odpovídá jeho potřebám a situaci, a to včetně vysvětlení předsmluvních
informací poskytnutých ve Standardních informacích o spotřebitelském úvěru, včetně důsledků prodlení a základních informací o jednotlivých nabízených
produktech a jejich dopadech na Klienta a (iii) skutečnost, že k poskytnutým Standardním informacím o spotřebitelském úvěru nemá žádné další dotazy a
rozumí obsahu a dopadu poskytnutých informací.
Jméno a příjmení Klienta .......................................................................................................

V................................................................ dne........................................... Podpis Klienta......................................................................................
vyhotovení pro Koblížka
vyhotovení pro Klienta

