
 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  Tagliaferro Business Centre, 14 High Street, Sliema SLM 

1551,Malta 

  

 

        

 

 

Telefonní číslo       +356 2092 7700 (Malta), +420 245 001 715 (ČR) 

 

E-mailová adresa info@ferratumbank.cz 
Číslo faxu  +356 2092 7710 

Adresa internetových stránek  www.ferratum.cz 

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru  

 

3. Náklady spotřebitelského úvěru 

Výpůjční úroková sazba nebo případně různé výpůjční 

úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává 

spotřebitelský úvěr, vztahují 

Úvěr není úročen žádnou výpůjční úrokovou sazbou. Klient však 

zaplatí poplatek za poskytnutí úvěru.  

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. 

 

[     ] %. 

 

Dodatečné předpoklady: Úvěr bude poskytnut dne [     ]. Klient 

řádně a včas, ale nikoliv předčasně, splatí úvěr a veškeré související 

náklady úvěru. Po dobu trvání Smlouvy se nezmění výše úrokové 

sazby úvěru ani výše kterékoli ceny zahrnuté v RPSN. 

Je pro získání úvěru nebo pro jeho získání za nabízených 

podmínek nezbytné uzavřít 

— pojištění úvěru, nebo 

Ne. 

Druh spotřebitelského úvěru Bezhotovostní neúčelový krátkodobý spotřebitelský úvěr 

Celková výše spotřebitelského úvěru 

To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku 

poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se sjednává 

spotřebitelský úvěr. 

[     ] Kč 

Podmínky čerpání 

To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze. 

Věřitel poskytne Klientovi úvěr nejpozději do 2 pracovních dnů ode 

dne uzavření Smlouvy na bankovní účet Klienta, který Klient 

Věřiteli sdělil při podání žádosti o úvěr. 

Doba trvání spotřebitelského úvěru [     ] dnů (1 splátka) 

Splátky a případně způsob rozdělení splátek Budete muset uhradit toto: 

Klient splatí Věřiteli celkovou dlužnou částku, tj. jistinu úvěru a 

poplatek za poskytnutí úvěru jedinou splátkou z bankovního účtu 

Klienta ve výši [     ] Kč, splatnou za [     ] dnů ode dne poskytnutí 

úvěru.   

 

Úroky a/nebo poplatky budou splatné tímto způsobem: 

 

Jediná splátka úvěru zahrnuje jistinu i poplatek za poskytnutí úvěru. 

 

Celková částku, kterou je třeba zaplatit 

To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné 

náklady související s Vaším úvěrem. 

[     ] Kč. 

Dodatečné předpoklady: Úvěr bude poskytnut dne [     ]. Klient 

řádně a včas, ale nikoliv předčasně, splatí úvěr a veškeré související 

náklady úvěru. Po dobu trvání Smlouvy se nezmění výše úrokové 

sazby úvěru ani výše kterékoli ceny zahrnuté v RPSN. 
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— 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 

Za poskytnutí úvěru zaplatí Klient částku [     ] Kč. 

Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady související se 

smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, změnit 

Uvedené náklady související se Smlouvou nelze po dobu trvání 

Smlouvy měnit jinak než dohodou mezi Klientem a Věřitelem. 

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. 

Za opožděné platby Vám může být účtováno 500 Kč jakožto 

náhrada účelně vynaložených nákladů vzniklých Věřiteli 

v souvislosti s Vašim prodlením se splácením kterékoliv částky, 

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.  

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. 

Ano. 

Předčasné splacení  

 

Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to 

kdykoliv, zcela nebo zčásti. 

Máte právo splatit úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti. 

Náhrada nákladů se neuplatňuje. 

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. 

Věřitel je oprávněn se souhlasem Klienta nahlédnout do: 

 

i) 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. 

Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává 

spotřebitelský úvěr  

 

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. 

Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu 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. 



 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“). 

 
(b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr  

Výkon práva na odstoupení od této smlouvy 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 státu, podle kterého postupuje věřitel před uzavřením 

smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr  

Právo České republiky. 

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 zároveň v českém 

a anglickém jazyce. Pokud dojde k rozporu mezi anglickou a českou 

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. 
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