Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Věřitel

Expobank CZ a.s.

Adresa

Praha 5, Malá Strana, Vítězná 126/1, PSČ 150 00

Telefonní číslo

+420 233 233 233

E-mailová adresa

info@expobank.cz

Adresa internetových
stránek
Zprostředkovatel úvěru

www.expobank.cz

Adresa

Dopraváků 874/15, 184 00 Praha 8

Telefonní číslo

800 110 800

E-mailová adresa

info@aaaauto.cz

AURES Holdings a.s.

http://www.aaaauto.cz
Adresa internetových
stránek
Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru
Druh spotřebitelského
Účelově vázaný spotřebitelský úvěr na financování
nákupu níže uvedeného zboží.
úvěru
Celková výše
190 000 Kč
spotřebitelského úvěru
To znamená strop úvěrového
rámce nebo celkovou částku
poskytnutou v rámci smlouvy,
ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr.
Podmínky čerpání
Úvěr je poskytnutý uzavřením smlouvy o
spotřebitelském úvěru.
To znamená, jakým
Finanční prostředky budou poskytnuty přímo na
způsobem a kdy obdržíte
zaplacení nákupu zboží, a to jednorázově převodem na
peníze.
bankovní účet určený prodejcem.
Doba trvání
Spotřebitelský úvěr trvá do: 2.6.2024
spotřebitelského úvěru
Splátky a případně způsob Výše splátky: 5 946 Kč
rozdělení splátek
Počet splátek: 67
Četnost splátek: měsíčně
Splatnost splátek je vždy ke dni 1 v měsíci

Splatnost první splátky:
Poslední splátka splatná dne 2.6.2024 bude ve výši
9 086,1 Kč bude zahrnovat i Poplatek za administraci
při ukončení úvěru.
Úroky:
Celková částka, kterou je
třeba zaplatit

Úroky jsou součástí měsíční splátky.
407 468,1 Kč

To znamená výše vypůjčené
jistiny plus úroky a případné
další náklady související s
Vaším úvěrem.
Spotřebitelský úvěr se
Pořizovací cena financovaného zboží:
poskytuje ve formě odložené
platby za zboží nebo službu
nebo je vázán na dodání
určitého zboží nebo
poskytnutí určité služby.
Název zboží/služby
Předmět financování (pořizované zboží):
Požadované zajištění
Je požadováno zajištění ve formě zajišťovacího
Jedná se o popis zajištění, převodu vlastnického práva k předmětu financování.
které máte v souvislosti se
smlouvou o
spotřebitelském úvěru
poskytnout
Náklady spotřebitelského úvěru
Výpůjční úroková sazba
Úroková sazba činí: 29.00 % p.a.
nebo případně různé
Úroková sazba je pevnou úrokovou sazbou.
výpůjční úrokové sazby,
které se na smlouvu, ve
Použitá úroková metoda:
které se sjednává
spotřebitelský úvěr,
Předpoklad 30 dnů v měsíci a 360 dnů v roce
vztahují
Roční procentní sazba
36.09 % p.a.
nákladů (RPSN)
Příklad uvádějící veškeré předpoklady použité pro
Jedná se o celkové náklady výpočet sazby pro standardní splácení
úvěru vyjádřené jako roční
procento celkové výše úvěru. Datum uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru:
1.10.2018
Účelem RPSN je pomoci
Vám porovnat různé nabídky
Datum čerpání úvěru: 1.10.2018
Výše čerpání spotřebitelského úvěru: 190 000 Kč
Úroková sazba: 29.00 % p.a.
Výše měsíční splátky (bez poplatků): 5 946 Kč
Počet měsíčních splátek: 67

Splatnost 1. měsíční splátky: 30.10.2018
Splatnost poslední měsíční splátky: 2.6.2024
Správní poplatek za provedení změn v registru vozidel
(zahrnuje správní poplatek za zápis změn v registru
vozidel): 800,- Kč
Správní poplatek za změnu vlastníka po doplacení
úvěru: 800,- Kč
Poplatek za zpracování úvěru: 5 946 Kč
Poplatek za administraci při ukončení úvěru: 4 000 Kč
Použitá úroková metoda: anuitní měsíční
Předpoklad 30 dnů v měsíci a 360 dnů v roce
Upozorňujeme, že do výpočtu RPSN nebyly zahrnuty
platby za havarijní a zákonné pojištění, když jejich výše
nám není známa a je závislá na Vašem výběru
konkrétního pojistného produktu.
Je pro získání úvěru nebo Ano je vyžadováno sjednání havarijního pojištění a
zákonného pojištění (povinného ručení).
pro jeho získání za
nabízených podmínek
nezbytné uzavřít —
pojištění úvěru nebo —
smlouvu o jiné doplňkové
službě? Nejsou-li náklady
na tyto služby věřiteli
známy, nejsou zahrnuty v
RPSN.
Související náklady
Správní poplatek za změny osoby vlastníka vozidla:
800,- Kč
Správní poplatek za změnu osoby vlastníka po úplném
splacení úvěru: 800,- Kč
Výše měsíčního pojistného poplatku za havarijní
pojištění nám není známa a je závislá na Vašem výběru
konkrétního pojistného produktu
Výše měsíčního pojistného za zákonné pojištění
(povinné ručení) nám není známa a je závislá na Vašem
výběru konkrétního pojistného produktu
Poplatek za zpracování úvěru: 5 946 Kč
Veškeré případné další
náklady vyplývající ze
smlouvy, ve které se
sjednává spotřebitelský
úvěr

Poplatek za administraci při ukončení úvěru: 4 000 Kč
další poplatky dle Sazebníku

Podmínky, za nichž lze
Náklady související se smlouvou lze změnit pouze na
základě dvoustranné písemné dohody.
výše uvedené náklady
související se smlouvou,
ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr, změnit
Náklady v případě
Za opožděné platby vám bude účtováno:
opožděných plateb
Opomenutí platby by pro Vás Účelně vynaložené náklady související s odesláním
mohlo mít závažné důsledky upomínky dle Sazebníku.
(např. nucený prodej
Účelně vynaložené náklady související s odesláním
majetku) a způsobit potíže při
oznámení o odstoupení od smlouvy o spotřebitelském
získávání úvěru v
úvěru nebo za oznámení o okamžité splatnosti úvěru
budoucnosti.
dle Sazebníku.
Neuhradíte-li měsíční splátku nebo dlužnou částku
(včetně plateb při okamžité splatnosti) včas, budete mít
povinnost hradit úrok z prodlení v zákonné výši za
každý den prodlení; výše zákonného úroku z prodlení je
v současné době uvedena v nařízení vlády č. 351/2013
Sb. a její výše odpovídá ročně výši repo sazby
stanovené Českou národní bankou pro první den
kalendářního pololetí, v němž došlo k vašemu prodlení,
zvýšené o 8 %. Úrok z prodlení se však neplatí ze
smluvní pokuty a přirostlého úroku z prodlení. V případě
prodlení s hrazením měsíční splátky bude úročena celá
dlužná splátka, tedy částka tvořená příslušnou částí
úvěru, úroků a pojistného poplatku, bylo-li pojištění
sjednáno při uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru.
Důsledky vyplývající z úročení úroků jsou podrobněji
popsány v úvěrových podmínkách.
Neuhradíte-li měsíční splátku nebo jinou dlužnou částku
včas, budete nám muset dále zaplatit smluvní pokutu ve
výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž jste v prodlení.
Důsledky z toho vyplývající jsou popsány v úvěrových
podmínkách. Omezení výše smluvních pokut se
neuplatní na souhrn smluvních pokut uplatněných do
okamžiku, kdy se úvěr stane v důsledku Vašeho
prodlení splatným, pokud je tento souhrn pokut v
kalendářním roce, v němž nebo v jehož části byl
spotřebitel v prodlení s plněním povinnosti peněžité
povahy, nižší než 3 000 Kč a pokud výše smluvních
pokut zahrnutých v tomto souhrnu uplatněných ve
vztahu k prodlení s každou jednotlivou splátkou
spotřebitelského úvěru činí nejvýše 500 Kč. Souhrn
výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí
přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše
spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200 000 Kč.
Dostanete-li se do prodlení s úhradou splátky nebo jiné
dlužné částky a neuhradíte-li veškeré dlužné částky ani
poté, co vás k zaplacení vyzveme a poskytneme vám k
tomu lhůtu alespoň 30 dnů, můžeme prohlásit jistinu

úvěru za okamžitě splatnou. V takovém případě se
stává jistina úvěru splatnou ke dni uvedenému v
oznámení o okamžité splatnosti, které vám zašleme
společně s vyčíslením dlužné částky.
Odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru můžeme,
pokud se ocitnete v prodlení s měsíční splátkou nebo
jinou dlužnou částkou ze smlouvy o úvěru o více než 30
dní, nebo uvedete-li ve smlouvě nepravdivé či neúplné
údaje. Před odstoupením od smlouvy o spotřebitelském
úvěru z důvodu prodlení s úhradou peněžitého dluhu
vám poskytneme lhůtu v délce alespoň 30 dnů k jejich
uhrazení.
Porušíte-li své povinnosti ze smlouvy o spotřebitelském
úvěru, mohou nám vzniknout další náklady spojené s
uplatněním našich práv, včetně nákladů vzniklých při
uplatnění práv před orgány veřejné moci či
vynaložených za činnost inkasní společnosti pověřené
řešením dlužných částek.
V takovém případě budeme oprávněni po vás
požadovat zaplacení takových nákladů.
Ocitnete-li se v prodlení s placením dlužných částek,
můžeme prodat předmět zajišťovacího převodu
vlastnického práva (financované zboží) třetí osobě za
účelem jejich uhrazení.
Dále jsme v případě vašeho prodlení s úhradou
jakékoliv částky dle smlouvy o spotřebitelském úvěru
oprávněni odpojit zapalování předmětu financování
(znehybnění předmět financování). K odpojení
zapalování Předmětu financování přistoupíme v
případě, že dlužnou částku neuhradíte ani na
telefonickou nebo písemnou výzvu, ve lhůtě stanovené
v takové výzvě. Lhůta k úhradě dlužné částky v každé
jednotlivé výzvě nebude kratší než 7 dnů v případě
telefonické výzvy, resp. nebude kratší než 14 dnů ode
dne odeslání písemné výzvy. K odpojení zapalování
můžeme rovněž přistoupit, pokud předmět financování
nepřistavíte na námi požadované místo ve stanovené
lhůtě, pokud vás o to požádáme v případě našeho
záměru prodat předmět financování v důsledku vašeho
prodlení.
Další důležité právní aspekty
Právo na odstoupení od
Ano
smlouvy, ve které se
sjednává spotřebitelský
úvěr
Máte právo odstoupit od této
smlouvy, a to ve lhůtě 14
kalendářních dnů.

Předčasné splacení

Ano

Máte právo splatit
spotřebitelský úvěr
předčasně, a to kdykoliv,
zcela nebo zčásti.
Věřitel má v případě
Pro případ předčasného splacení spotřebitelského
úvěru máme právo na náhradu nutných, účelně
předčasného splacení
nárok na náhradu nákladů. vynaložených a objektivně odůvodněných nákladů,
které nám vznikly v přímé souvislosti s předčasným
splacením. Výše těchto nákladů nesmí přesáhnout 1 %
z předčasně splacené části celkové výše úvěru,
přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a
sjednaným koncem úvěru jeden rok. Není-li tato doba
delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů
přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové
výše úvěru.
Náhrada nákladů uvedených výše v sobě obsahuje
zejména naše administrativní náklady spojené s
přípravou a realizací předčasného splacení.
Vyhledávání v databázi
V případě, že odmítneme Váši žádost o poskytnutí úvěru
na základě vyhledávání v databázi, bezplatně Vás o
Věřitel Vás musí okamžitě a této skutečnosti vyrozumíme.
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, Na Vaši žádost Vám bezplatně poskytneme kopii
návrhu smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský
ve které se sjednává
úvěr.
spotřebitelský úvěr
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 Tyto informace jsou platné od 1.10.2018 do 15.10.2018
vázán informacemi
poskytnutými před
uzavřením smlouvy, ve
které se sjednává

spotřebitelský úvěr nebo
návrhem na uzavření této
smlouvy.
Dodatečné informace
O věřiteli
Pokud má věřitel povinnost
zápisu do rejstříku, základní
identifikační údaje o něm
Orgán dohledu
O smlouvě, ve které se
sjednává spotřebitelský
úvěr

Věřitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B
476

Česká národní banka
Máte právo odstoupit od smlouvy o spotřebitelském
úvěru bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne
nabytí její účinnosti; lhůta pro uplatnění odstoupení je
zachována, pokud bylo odstoupení písemně odesláno
Výkon práva na odstoupení před uplynutím této lhůty na adresu Praha 5, Malá
od této smlouvy
Strana, Vítězná 126/1, PSČ 150 00. Po uplynutí
uvedené lhůty budete moci odstoupit od smlouvy o
spotřebitelském úvěru pouze z důvodů uvedených
zákonem.
Právo státu, podle nějž
Česká republika
postupuje věřitel před
uzavřením smlouvy, ve
které se sjednává
spotřebitelský úvěr
Užívání jazyků
Smlouva o spotřebitelském úvěru, související
dokumenty i veškeré další informace jsou poskytovány v
českém jazyce. Po celou dobu trvání spotřebitelského
úvěru s Vámi budeme komunikovat v českém jazyce.
Doložka o právu
Právo České republiky
rozhodném pro smlouvu,
ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr, a/nebo
příslušném soudu
O prostředcích nápravy
Pro mimosoudní řešení sporů ze spotřebitelského úvěru
se můžete obrátit na finančního arbitra, který je
Existence mechanismu
mimosoudního urovnávání oprávněn rozhodovat spory vyplývající z nabízení,
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského
stížností a prostředků
nápravy a přístup k němu úvěru.
Adresa finančního arbitra:
Legerova 1581/69, 110 00 Nové Město
Řízení před finančním arbitrem je bezplatní a zahajuje
se na návrh spotřebitele. Spotřebitel může podat návrh
na formuláři, který je dostupný na internetových
stránkách finančního arbitra (www.finarbitr.cz).
Finanční arbitr nemůže rozhodovat spor, o kterém se již
vede řízení u soudu nebo před rozhodcem, nebo o něm
již soud nebo rozhodce rozhod.

Pravomocné rozhodnutí finančního arbitra je
přezkoumatelné soudem. Pokud není pravomocné
rozhodnutí finančního arbitra předloženo k soudnímu
přezkumu, je závazné a má účinky vykonatelného
soudního rozhodnutí.

