Povinné informace uváděné v reklamě
Expobank CZ a.s., IČ: 148 93 649, se sídlem Vítězná 126/1, Malá Strana, 150 00 Praha 5 (dále též
jako „Banka“) zveřejňuje v souladu s § 91 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, povinné
informace uváděné v reklamě.
Banka je poskytovatelem vázaného spotřebitelského úvěru (dále též jako „Úvěr“), který pro Banku
zprostředkovává:
- AURES Holdings a.s., IČ: 01759299, se sídlem: Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8
(dále též jako „Zprostředkovatel“).
Banka požaduje, aby byl Úvěr zajištěn zajišťovacím převodem vlastnického práva k předmětu
financování. Banka dále požaduje, aby byl Úvěr zajištěn vinkulací pojistného plnění ve prospěch
Banky z havarijního pojištění, které bude uzavřeno k předmětu financování.
Reprezentativním příkladem je Úvěr v celkové výši 190.000,- Kč s těmito parametry:
- doba trvání do 2.6.2024,
- výše měsíčních splátek činí 5.946,- Kč a bude jich celkem 67, přičemž poslední splátka bude ve výši
9.086,10 Kč, bude splatná dne 2.6.2024 a bude v ní zahrnut níže uvedený poplatek za administraci při
ukončení Úvěru,
- pevná úroková sazba činí 29 % p. a.,
- poplatky, které jsou spojené s Úvěrem a jsou součástí celkových nákladů Úvěru a zároveň i součástí
RPSN, jsou úroky z Úvěru, poplatek za zpracování Úvěru ve výši 5.946,- Kč, poplatek za administraci
při ukončení Úvěru ve výši 4.000,- Kč, správní poplatek za zápis (obsahující související správní
poplatek) Banky jako vlastníka vozidla ve výši 800,- Kč a správní poplatek za výmaz Banky jako
vlastníka v registru silničních vozidel ve výši 800,- Kč a celkově činí 217.468,10 Kč,
- výše roční procentní sazby nákladů (dále též jako „RPSN“) činí 36,09 % p. a.,
- celková částka splatná spotřebitelem činí 407.468,10 Kč,
- Výpočet RPSN vychází z předpokladu, že Úvěr bude načerpán dne 1.10.2018 den, který je shodný
se dnem uzavření úvěrové smlouvy.
Spotřebitel, který je žadatelem o poskytnutí Úvěru, je povinen zřídit a mít po celou dobu trvání Úvěru
uzavřeno ve vztahu k předmětu financování pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijní
pojištění. V celkových nákladech úvěru nejsou započteny platby pojistného za pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla a havarijní pojištění předmětu financování, které je Klient povinen individuálně
sjednat a jejichž výše není Bance známa.

