STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
Tyto informace poskytuje Ferratum Bank p.l.c. (dále také „Věřitel“) spotřebiteli (dále také „Klient“) v souladu se zákonem č. 257/2016
Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále také „Smlouva“).

1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli úvěru
Věřitel
Adresa
Telefonní číslo
E-mailová adresa
Číslo faxu
Adresa internetových stránek
2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru
Druh spotřebitelského úvěru
Celková výše spotřebitelského úvěru
To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku
poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr.
Podmínky čerpání
To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze.

Ferratum Bank p.l.c.
Reg. č.: C 56251
Tagliaferro Business Centre, 14 High Street, Sliema SLM, Malta
1551,Malta
+356 2092 7700 (Malta), +420 245 001 715 (ČR)
info@ferratumbank.cz
+356 2092 7710
www.ferratum.cz, www.creditlimit.cz
Revolvingový úvěr
35 000 Kč (jedná se o úvěrový limit)

Úvěr bude poskytnut formou opakovaného čerpání z úvěrového
limitu.
Čerpání bude probíhat tak, že na základě žádosti Klienta o čerpání
prostřednictvím webové aplikace dostupné na internetových
stránkách Věřitele na adrese [www.ferratum.cz] nebo telefonicky
prostřednictvím zákaznického servisu Věřitele převede Věřitel peníze
na bankovní účet Klienta, a to bezhotovostním převodem.
Věřitel může žádost o čerpání odmítnout (i) v případě, že bylo vůči
Klientovi zahájeno soudní řízení, jehož předmětem je úpadek Klienta
nebo jeho hrozící úpadek a způsob jeho řešení, (ii) v případě, že je
Klient v prodlení s plněním povinností vůči Věřiteli, (iii) v případě,
že došlo k podstatnému zhoršení finanční nebo majetkové situace
Klienta oproti stavu v době uzavření Smlouvy nebo (iv) v případě, že
povinnost Věřitele odmítnout čerpání úvěru vyplyne z příslušných
právních předpisů.
Každé čerpání úvěru je zpoplatněno poplatkem ve výši 12,5 %
z čerpané částky úvěru.

Doba trvání spotřebitelského úvěru
Splátky a případně způsob rozdělení splátek

doba neurčitá
Budete muset uhradit toto:
Minimální splátka, kterou tvoří (a) 12,5 % nesplaceného úvěru
společně s úrokem z úvěru a poplatkem za čerpání, nebo (b) 1.000,Kč, podle toho, která z těchto dvou částek je vyšší, a to vždy 30. den
každého kalendářního měsíce počínaje dnem prvního čerpání. Budeli nesplacený úvěr společně s úrokem z úvěru a poplatkem za čerpání
nižší než 1 000 Kč, splatí Klient celou tuto dlužnou částku v den
příslušného kalendářního měsíce, kdy je jinak povinen hradit
minimální splátku. Celkový počet splátek závisí na délce doby trvání
Úvěru a jeho skutečně vyčerpané výši.
Úroky a/nebo poplatky budou splatné tímto způsobem:
Splátky úvěru zahrnují jistinu, úroky i veškeré příslušné poplatky.

Celková částku, kterou je třeba zaplatit
To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné

96 459,54 Kč.
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náklady související s Vaším úvěrem.

3. Náklady spotřebitelského úvěru
Výpůjční úroková sazba nebo případně různé výpůjční
úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr, vztahují
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.

Je pro získání úvěru nebo 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
Veškeré další náklady vyplývající ze smlouvy,
ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady související se
smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, změnit

Náklady v případě opožděných plateb
Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky
(např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při
získávání úvěru v budoucnosti.

4. Další důležité právní aspekty

Dodatečné předpoklady: Úvěrový limit je v plné výši vyčerpán ihned
po uzavření Smlouvy. Úvěr je poskytnut na období 1 roku a konečná
splátka vyrovná zůstatek jistiny, úroků z úvěru a případných dalších
poplatků. Jistina úvěru je splácena ve stejných měsíčních splátkách
počínaje 1 měsíc po dni prvního čerpání. Po dobu trvání Smlouvy se
nezmění výše úrokové sazby úvěru ani výše kterékoli ceny zahrnuté
v RPSN.

pevná.
denně ve výši 0,2833 %
264,42 %.
Dodatečné předpoklady: Úvěrový limit je v plné výši vyčerpán ihned
po uzavření Smlouvy. Úvěr je poskytnut na období 1 roku a konečná
splátka vyrovná zůstatek jistiny, úroků z úvěru a případných dalších
poplatků. Jistina úvěru je splácena ve stejných měsíčních splátkách
počínaje 1 měsíc po dni prvního čerpání. Po dobu trvání Smlouvy se
nezmění výše úrokové sazby úvěru ani výše kterékoli ceny zahrnuté
v RPSN.
Ne.

Každé čerpání úvěru je zpoplatněno poplatkem ve výši 12,5 %
z čerpané částky úvěru.
Změní-li se ekonomické nebo obchodní podmínky na finančních
trzích, bude Věřitel moci jednostranně změnit úrokovou sazbu úvěru
nebo i další náklady související s úvěrem. O takové změně bude
Věřitel informovat Klienta prostřednictvím webových stránek
Věřitele nejméně 2 měsíce předem. Od okamžiku účinnosti změny
bude Klient platit úroky podle nové úrokové sazby, případně nové
poplatky. Nebude-li Klient souhlasit se změnou úrokové sazby nebo
jiných nákladů úvěru, bude oprávněn Smlouvu s okamžitou účinností
vypovědět a celý vyčerpaný úvěr Věřiteli splatit. V takovém případě
bude Klient povinen doručit Věřiteli výpověď nejpozději do dne
účinnosti takové změny.
Za opožděné platby Vám může být účtováno 250 Kč jakožto náhrada
účelně vynaložených nákladů vzniklých Věřiteli v souvislosti
s Vaším prodlením se splácením kterékoliv částky, dále úroky
z prodlení, jejichž výše je stanovena právními předpisy a odpovídá
výši repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o 8
procentních bodů, a dále smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně
z částky, ohledně níž budete v prodlení. Dostanete-li se do prodlení
se splacením 1 splátky po dobu delší než 2 měsíce nebo se dostanete
do prodlení se splacením více než 2 splátek, může být celý úvěr
zesplatněn.
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Právo na odstoupení od 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 úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.

Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to
kdykoliv, zcela nebo zčásti.
Vyhledávání v databázi

Náhrada nákladů se neuplatňuje.

Věřitel Vás musí 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.

registrů vedených SOLUS, zájmovým sdružením
právnických osob, IČO: 71236384;
ii) Nebankovního registru klientských informací sdružení
CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., IČO:
71236384; a
iii) Bankovního registru klientských informací sdružení CBCB –
Czech Banking Credit Bureau, a.s., IČO: 26199696.
Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu Smlouvy.
To neplatí, pokud Věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit
k uzavření Smlouvy s Vámi.

Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr

Věřitel je oprávněn se souhlasem Klienta nahlédnout do:
i)

Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu
této smlouvy. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti
není ochoten přistoupit k uzavření smlouvy s Vámi.
5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku:
(a) o věřiteli
Zápis v rejstříku
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku na Maltě,
registrační číslo je C56251.
Společnost má licenci maltského Úřadu pro finanční služby,
a to jako úvěrová instituce s číslem licence C56251.
Orgán dohledu

Úřad pro finanční služby na Maltě (anglicky: Malta Financial
Services Authority) (http://www.mfsa.com.mt/pages/contact.aspx),
Notabile Road, Attard, BKR 3000, Malta.
Dohled nad dodržováním povinností Věřitele při nabízení a
poskytování spotřebitelských úvěrů v České republice však vykonává
Česká národní banka.

(b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Výkon práva na odstoupení od této smlouvy

Právo státu, podle kterého postupuje věřitel před uzavřením
smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se
sjednává spotřebitelský úvěr a/nebo příslušném soudu
Užívání jazyků

Toto právo lze využít na základě písemného oznámení doručeného na
adresu Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14, High Street, Sliema
SLM 1551, Malta. Oznámení musí obsahovat alespoň jméno a rodné
číslo Klienta, prohlášení vyjadřující výslovný úmysl odstoupit od
Smlouvy, závazek splatit veškeré nesplacené částky úvěru a úroků
z úvěru
v souladu
se
zákonem
bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do třiceti (30) dnů
ode dne odeslání odstoupení, podpis Klienta a datum a místo podpisu.
Právo České republiky.
Veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy, včetně veškerých ujednání
tvořících její nedílnou součást, se řídí právem České republiky.
Veškerá dokumentace a komunikace je vedena zároveň v českém
a anglickém jazyce. Pokud dojde k rozporu mezi anglickou a českou
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jazykovou verzí, česká verze je rozhodující.
Máme v úmyslu s Vámi komunikovat v českém jazyce.
(c) o prostředcích nápravy
Existence mechanismu mimosoudního urovnávání sporů a
prostředků nápravy a přístup k němu

K rozhodování sporů ze Smlouvy mimosoudní cestou je příslušný
rovněž finanční arbitr; Finanční arbitr České republiky, Legerova
69/1581, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 257 042 070, e-mail:
arbitr@finarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x.

STANDARD CONSUMER CREDIT INFORMATION
This information is provided by Ferratum Bank p.l.c. (hereinafter the "Creditor") to consumers (hereinafter the "Client") in accordance
with the Act No. 257/2016 Coll., On consumer credit, as amended, before the conclusion of a consumer credit agreement (hereinafter the
"Agreement").
1. Information about the creditor / credit intermediary
Creditor
Address

Ferratum Bank p.l.c.
Reg. Nr.: C 56251
Tagliaferro Business Centre, 14 High Street, Sliema SLM 1551,Malta

Telephone number
+356 2092 7700 (Malta), +420 245 001 715 (CR)
E-mail address
info@ferratumbank.cz
Fax number
+356 2092 7710
Addresses of the internet websites
www.ferratum.cz, www.kreditlimit.cz
2. Description of the basic characteristics of consumer credit
Type of consumer credit
A revolving credit
The total amount of consumer credit
35 000 CZK (i.e. the credit limit)
This means the ceiling of the credit limit or the total amount
provided under credit agreement
Terms of Use
The loan will be provided in the form of repeated use of the credit
This means how and when you will receive the money.
limit.
Withdrawals will take place so that the client makes a request about
the withdrawal via the web application available on the website of the
creditor [www.ferratum.cz] or calls the customer service of the
creditor, and the creditor will transfer the money to the bank account
of the client by a wire transfer.
The creditor may refuse the request (i) in the event that legal
proceedings against the client, the object of which is the client´s
bankruptcy or impending bankruptcy and its solution, have been
initiated, (ii) if the client is in default with the fulfillment of his
obligations to the creditor, (iii) in the event that there was a
substantial deterioration in the financial situation of the Client or
property compared to the situation at the time of the execution of the
Agreement or (iv) if the Creditor's obligation to refuse a withdrawal
of the loan results from the relevant legislation.

Duration of the consumer loan
Payments and eventually ways of dividing the payments

Each withdrawal of the loan is charged with a fee of 12.5% of the
withdrawn amount of the loan.
indefinite period
The following will have to be repaid:
The minimal payment, which is made up of (a) 12.5% of the unpaid
credit together with the interest on the credit and the usage fee, or
(b) 1000,- CZK, based on which one of these amounts is higher, and
always on the 30th day of each calendar month, starting with the
first day of the usage. If the amount of the unpaid credit along with
the interest on the credit and the usage fee is lower than 1000,- CZK,
the client will repay this entire owed amount on the day of the
concerned calendar month when he is otherwise supposed to pay the
minimal payment. The total number of the repayments depends on
the duration of the credit and the amount actually used.

Interest and/or fees will be repaid as follows:
The installments of the loan include the principal amount, interest and
all other fees.
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Total amount to be paid
This means the amount of the borrowed principal amount
as well as the interest and other costs related to your credit.

3. Costs of the consumer loan
The borrowing rate or different borrowing rates that may
apply to the contract concerning a consumer loan
Annual cost percentage rate (RPSN)
This is the total cost of credit expressed as an annual
percentage of the total loan amount.
The RPSN is there to help you compare different offers.

It is to obtain the credit or to obtain it on the terms and
conditions necessary to conclude- Credit insurance, or- A
contract for another additional service?If the costs of these
services are not known to the creditor, they are not included
in the RPSN.
Related costs
All other costs arising from a contract in which a consumer
loan is handled
The conditions under which the abovementioned costs
related to the contract, in which a consumer loan is handled,
change

Costs in the case of late payments
Missing payments can have serious consequences for you
(eg. the forced sale of property) and make obtaining credit
more difficult in the future.

96 459,54 CZK.
Additional requirements: The credit limit is exhausted in full
immediately after the conclusion of the Agreement. The loan is
provided for a period of 1 year and a final payment of the remaining
balance of principal, interest on the loan and any other fees. The
loan principal is repaid in equal monthly installments starting one
month after the date of the first drawdown. For the duration of the
Agreement the interest rate of the loan or the amount of any fees
involved in the RPSN will not change.

fixed.
Daily in the amount of 0,2833 %
264,42 %.
Additional requirements: The credit limit is exhausted in full
immediately after the conclusion of the Agreement. The loan is
provided for a period of 1 year and a final payment of the remaining
balance of principal, interest on the loan and any other fees. The loan
principal is repaid in equal monthly installments starting one month
after the date of the first drawdown. For the duration of the Agreement
the interest rate of the loan or the amount of any fees involved in the
RPSN will not change.
No.

Each withdrawal of the loan is charged a fee of 12.5% of the
withdrawn amount of the loan.
Whenever the economic or business conditions in the financial
markets change, the lender will be able to unilaterally change the
interest rate of the loan or other costs associated with the loan. The
lender will inform the Client about such changes via the website of
the lender at least two months in advance. From the effective date of
the changes, the Client will pay interest at the new rate or the new
fees. If the client doesn´t agree with changing the interest rate or other
loan costs, he will be entitled to terminate the Contract with
immediate effect and the whole used loan will be repaid to the
creditor. In this case, the client is obliged to give the Creditor notice
no later than on the effective date of such a change.
Late payments will be charged CZK 250 as reimbursement of
reasonable costs incurred by the creditor in connection with your
defaults on any amount, interest on the late payment, the amount of
which is determined by the laws and corresponding repo rate set by
the Czech National Bank increased by 8 percentage points and a
penalty of 0.1% per day from the amount in respect of which it will
be in defaulted. When you get into default with the repayment of 1
installment for longer than two months or get into default with the
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repayment of more than 2 installments, the entire loan matures.
4. Other important legal aspects
The right of withdrawal, in which a consumer loan is
handled
You have the right to withdraw from this contract within a
period of 14 calendar days.
Premature repayment
You have the right to repay consumer credit early at any
time, in whole or partially.
Searching in the database
The creditor must inform you immediately and without
charge of the result of a database search if this application
is rejected based on its result. This does not apply if the
provision of such information is in conflict with the law on
personal data protection or public policy or public security.

Yes.

You have the right to repay the loan prematurely at any time, in whole
or partially.
Reimbursement of costs does not apply.
The creditor has the right to access the following with the client´s
permission:
iv)

Registers maintained by SOLUS, interest association
of legal entities, ID number: 71236384;
v) Non-bank register of client information associations CNCB
– Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., ID number:
71236384; and
vi) Bank register of client information associations CBCB –
Czech Banking Credit Bureau, a.s., ID number: 26199696.
You have the right to receive, upon request, free of charge, a copy of
the draft treaty. This does not apply if the creditor is unwilling to
proceed to the conclusion of the Contract with you at the time of the
request

Right to a draft agreement in which a consumer loan is
handled
You have the right to receive, on request, free of charge, a
copy of the draft treaty. This does not apply if the creditor
is unwilling to proceed to the conclusion of the Contract
with you at the time of the request
5. Dodatečné informace,which should be given if financial services are offered in the market regardless of location
(a) on the creditor
Enrollment in the register
The company is registered in the commercial register of Malta, under
the registration number C56251.
The company is licensed by the Maltese Financial Services Authority,
and as a credit institution under the license number C56251.
The supervisory authority
Malta
Financial
Services
Authority)
(http://www.mfsa.com.mt/pages/contact.aspx),
Notabile
Road,
Attard, BKR 3000, Malta.
In the Czech Republic, the Czech National Bank supervises the
creditor and the fulfilment of his duties while offering and providing
consumer loans.
(b) on the Agreement which handles the consumer loan
Exercising the right to withdraw from this agreement

State law under which the lender proceeds before entering
into a contract in which a consumer loan is handled

This right can be utilized on the basis of a written notice delivered to
the address Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14, High Street,
Sliema SLM 1551, Malta. The notification must include the name and
ID number of the Client, an explicit statement expressing intention to
withdraw from the agreement obligation to repay all outstanding loan
amounts and interest on the loan in accordance with the law without
undue delay, not later than thirty (30) days after the date of dispatch
of the withdrawal, the Client's signature and the date and place of
signing.
State law of the Czech Republic.
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Clause on the law applicable to the contract in which a
consumer loan is handled and / or on the competent court

All rights and obligations under the Agreement, including any
agreements forming an integral part thereof, shall be governed by
Czech law.

Use of languages

All documentation and communication is conducted simultaneously
in Czech
and English. If there is a discrepancy between the English and Czech
language versions, the Czech version is decisive.
We intend to communicate with you in the Czech language.

(c) on remedies
The existence of a mechanism for settling disputes and
remedies

Amicable resolution of disputes resulting from the agreement will be
handled by the relevant financial arbitrator;Financial Arbiter of the
Czech Republic Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1, Tel .: +420 257
042 070, e-mail: arbitr@finarbitr.cz, ID data box: qr9ab9x.

