ŠTANDARDNÉ EURÓPSKE INFORMÁCIE O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE
DIVÍZIA SLPO
1. Totožnosť a kontaktné údaje veriteľa/sprostredkovateľa spotrebiteľského úveru
Veriteľ

Consumer Finance Holding, a.s

Adresa

Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok
IČO: 35 923 130

2. Opis hlavných vlastností spotrebiteľského úveru
Druh spotrebiteľského úveru

Bezúčelový spotrebiteľský úver

Celková výška spotrebiteľského úveru
(Maximálna výška alebo celková čiastka, ktorá bola dohodnutá v zmluve o spotrebiteľskom úvere)

..................... €

Podmienky, ktoré upravujú čerpanie peňažných prostriedkov
(Akým spôsobom a kedy spotrebiteľ dostane peniaze)

Prevodom na účet spotrebiteľa

Doba trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere

Zmluva je uzatvorená na dobu určitú. Termín konečnej splatnosti úveru je ..........................

Splátky a prípadne poradie, v ktorom sa budú splátky poukazovať

Úver je splácaný mesačnými anuitnými splátkami
- mesačná anuitná splátka: ......................€
- počet splátok: .......................
- termíny splátok: do 20 dňa príslušného kalendárneho mesiaca

Celková čiastka, ktorú bude spotrebiteľ musieť zaplatiť (Výška požičanej istiny plus úroky a prípadné
náklady spojené so spotrebiteľským úverom)

..................... €

Vyžadované záruky
(Opis záruky, ktorú bude musieť spotrebiteľ poskytnúť v súvislosti so zmluvou o spotrebiteľskom úvere)

Dohoda o zrážkach zo mzdy, ručiteľ

3. Náklady spojené so spotrebiteľským úverom
Úroková sadzba spotrebiteľského úveru alebo v prípade potreby rôzne úrokové sadzby spotrebiteľského
úveru, ktoré sa vzťahujú na zmluvu o spotrebiteľskom úvere

Úroková sadzba: .............................% p.a.
Typ úrokovej sadzby: fixná ročná úroková sadzba

Ročná percentuálna miera nákladov
(Celkové náklady vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky úveru. Ročná percentuálna miera
nákladov pomáha spotrebiteľovi porovnať si rôzne ponuky.)

.............................. %

Priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov

.............................. %

Na získanie spotrebiteľského úveru alebo na získanie spotrebiteľského úveru za ponúkaných podmienok
sa musí uzavrieť
- poistenie na zabezpečenie spotrebiteľského úveru alebo
- ďalšia zmluva o doplnkovej službe
(Ak náklady spojené s týmito službami nie sú veriteľovi známe, nezahŕňajú sa do ročnej percentuálnej
miery nákladov)

Nie

Súvisiace náklady
Podmienky, za ktorých sa uvedené náklady spojené so zmluvou o spotrebiteľskom úvere môžu zmeniť
Náklady v prípade oneskorených splátok
(Chýbajúce splátky môžu mať pre spotrebiteľa vážne následky, napríklad nútený predaj a môžu sťažiť
získanie spotrebiteľského úveru)

V dôsledku zmeny právnych predpisov a zmeny úrokovej sadzby úveru, za ktorú Spoločnosti poskytla
peňažné prostriedky banka financujúca Spoločnosť
Zmluvná pokuta vo výške 10 % z dlžnej Splátky, splatná v 30-ty deň po dobe splatnosti Splátky.
Sankčný úrok vo výške stanovenej nariadením vlády č. 87/1995 Z.z. z dlžnej čiastky za každý aj
začatý deň omeškania, v prípade omeškania s úhradou jednotlivých splátok. Sankčný úrok je splatný
na výzvu veriteľa.
Oprávnenie veriteľa postúpiť pohľadávku , možnosť exekúcie v prípade právoplatného exekučného
titulu. Úhrada nákladov na zabezpečenie vymáhania.

4. Iné dôležité právne aspekty
Právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere
(Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere v lehote 14 kalendárnych dní)
Predčasné splatenie spotrebiteľského úveru
(Spotrebiteľ má kedykoľvek právo na úplné alebo čiastočné predčasné splatenie úveru)
Veriteľ má pri predčasnom splatení spotrebiteľského úveru právo na kompenzáciu

Áno
Spotrebiteľ má právo kedykoľvek počas doby trvania Zmluvy Pôžičku úplne alebo čiastočne splatiť
pred dohodnutou lehotou splatnosti.
V prípade ukončenia Zmluvného vzťahu splatením Pôžičky pred lehotou splatnosti sa Klient zaväzuje
uhradiť Spoločnosti poplatok vo výške 1 % z predčasne splatenej čiastky Pôžičky, ak obdobie medzi
splatením Pôžičky pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia Zmluvy presahuje
jeden rok. Ak toto obdobie nepresahuje jeden rok Klient sa zavazuje uhradiť Spoločnosti poplatok
vo výške 0,5 % z predčasne splatenej čiastky Pôžičky. Tento poplatok nesmie presiahnuť výšku úroku,
ktory by Klient zaplatil počas obdobia medzi splatením Pôžičky pred lehotou splatnosti a dohodnutým
dátumom ukončenia.

Nahliadnutie do databázy
(Veriteľ musí spotrebiteľa okamžite a bezplatne informovať o výsledku nahliadnutia do databázy, ak
Nie
žiadosť o spotrebiteľský úver zamietol na základe tohto nahliadnutia. Neplatí to, ak je poskytnutie takejto
informácie zakázané podľa právnych predpisov Európskej únie)
Právo na vyhotovenie návrhu zmluvy o spotrebiteľskom úvere
(Spotrebiteľ má právo dostať bezplatne na vlastnú žiadosť vyhotovenie návrhu zmluvy
Áno
o spotrebiteľskom úvere. Toto ustanovenie sa neuplatňuje, ak veriteľ v čase podania žiadosti spotrebiteľa
nie je ochotný so spotrebiteľom uzavrieť zmluvu o spotrebiteľskom úvere)

5. Dodatočné informácie, ak ide o poskytovanie finančných služieb na diaľku
Orgán dohľadu
Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere

Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, Národná banka Slovenska, Imricha
Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez sankcií podľa Zákona
o finančných službách na diaľku v lehote 14 kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy, ktorej
predmetom je poskytnutie pôžičky bez dodania tovaru, za predpokladu, že do uplatnenia práva na
odstúpenie od zmluvy ešte nebola spotrebiteľovi poskytnutá pôžička a veriteľ splnil informačné
povinnosti podľa Zákona o finančných službách na diaľku, inak v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa
dodatočného splnenia informačných povinností veriteľom podľa Zákona o finančných službách na
diaľku.
Klient oznámenie o odstúpení podľa odseku doručuje na adresu: Consumer Finance Holding, a.s.,
Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, pokiaľ nie je spotrebiteľovi veriteľom oznámená iná adresa.

Prípadne
(Právo, ktoré veriteľ uplatňuje ako rozhodné právo so spotrebiteľom pred uzavretím zmluvy
o spotrebiteľskom úvere, ktorým sa budú vzťahy spotrebiteľa a veriteľa riadiť)

Právne vzťahy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Prípadne
Jazykový režim

Informácie a zmluvné podmienky sa poskytnú v slovenskom jazyku.
So súhlasom spotrebiteľa má počas trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere veriteľ v úmysle so
spotrebiteľom komunikovať v slovenskom jazyku.

Existencia mimosúdneho mechanizmu vybavovania
sťažností a zaistenia nápravy a jeho použitie

Riešenie prípadných sporov prednostne dohodou zmluvných strán

