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

Ferratum Bank p.l.c.
Reg. č.: C 56251

Adresa

ST Business Centre, 120 The Strand,Gzira,GZR 1027,Malta

Telefonní číslo
E-mailová adresa
Číslo faxu
Adresa internetových stránek
2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru
Druh spotřebitelského úvěru

+356 2092 7700 (Malta), +420 245 001 715 (ČR)
info@ferratumbank.cz
+356 2092 7710
www.ferratum.cz

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.

Nezajištěný spotřebitelský úvěr bez bydlení. Úvěr je neúčelovým,
bezhotovostním, nezajištěným úvěrem, s pravidelnými splátkami a s
možností opakovaného čerpání splacené části úvěru (revolvingový
úvěr).
Až do výše 80 000 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.

Doba trvání spotřebitelského úvěru
Splátky a případně způsob rozdělení splátek

Každé čerpání úvěru je zpoplatněno poplatkem ve výši 0 % z čerpané
částky úvěru.
doba neurčitá
Budete muset uhradit toto:
Minimální splátku, která je tvořena v rozmezí (a) od 6,5 % do 12,5 %
(přesnou výši procenta má každý Klient uvedenou ve svých
Obchodních podmínkách i Smlouvě o produktu Ferratum Credit, výše
procenta je určena dle osobního ohodnocení Klienta) nesplaceného
úvěru společně s úrokem z úvěru a poplatkem za čerpání, nebo (b) 1000
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.
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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
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
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.

134 808,62 Kč.
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 od 0,1890 % do 0,3941 % (přesná výše úrokové sazby je
Klientovi stanovena na základě osobního ohodnocení)
od 95,57 % do 289,06 %.
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 0 % z čerpané
částky úvěru.
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, přičemž částka 250 Kč je
považována za náklady, které tyto náklady představují; pokud Vaše
prodlení bude trvat alespoň sedm dní, 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
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měsíce nebo se dostanete do prodlení se splacením více než 2 splátek,
může být celý úvěr zesplatněn.
4. Další důležité právní aspekty
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
Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to
kdykoliv, zcela nebo zčásti.
Vyhledávání v databázi
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.
Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr

Ano.

Máte právo splatit úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.
Máte nárok na snížení celkových nákladů o poplatky, které byste
museli zaplatit, pokud by nedošlo k předčasnému splacení úvěru,
včetně odpovídající části poplatku za poskytnutí úvěru.
Věřitel je oprávněn se souhlasem Klienta nahlédnout do:
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.
i)

Ano.

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), Mdina Road,
Zone 1, Central Business District, Birkirkara, CDB 1010, 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

Toto právo lze využít na základě písemného oznámení doručeného na
adresu ST Business Centre, 120 The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta.
Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání jakéhokoli důvodu a
bez uložené sankce do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. 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.
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Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se
sjednává spotřebitelský úvěr a/nebo příslušném soudu

Veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy, včetně veškerých ujednání
tvořících její nedílnou součást, se řídí právem České republiky.

Užívání jazyků

Veškerá dokumentace a komunikace je vedena v českém jazyce.
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.

