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Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru
č.

1.

Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru

Věřitel

Raiffeisenbank a.s. (dále jen „Banka“), tedy „my“

Adresa

Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

Telefonní číslo

+420 222 010 222

E-mailová adresa

klientske.centrum@equabank.cz

Adresa internetových stránek

www.equabank.cz, www.rb.cz

2.

Popis základních vlastností úvěrového produktu

Druh spotřebitelského úvěru

Nezajištěný spotřebitelský úvěr (dále jen Půjčka)

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.

Kč

Částku Půjčky Vám poukážeme převodem na Váš účet č. /6100 bez zbytečného
odkladu po platném uzavření smlouvy.

Doba trvání spotřebitelského úvěru

měsíců

Splátky a případně způsob rozdělení splátek

Budete muset uhradit toto:
Pravidelnou splátku ve výši Kč měsíčně.
Celkový počet splátek je .
Datem pravidelné splátky bude ten den v měsíci, který má stejné pořadové číslo
jako den, kdy jsme Vám Půjčku převedli na účet. Pokud jsme Vám Půjčku poskytli
například 10. ledna, budeme pravidelné splátky inkasovat vždy desátého. Jinak
tomu je pouze v případě, kdy Vám Půjčku poskytneme 26. – 31. den v měsíci.
V takovém případě bude Vaším datem pravidelné splátky 25. den v měsíci. První
splátka je splatná v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém jsme Vám Půjčku
poskytli.
Úroky a/nebo poplatky budou splatné tímto způsobem:
Úroky jsou součástí pravidelné měsíční splátky a jsou splatné vždy k datu
splatnosti.

Celková částka, kterou je třeba zaplatit

To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky
a případné další náklady související s Vaším
úvěrem.

3.

Celková částka je Kč

Náklady spotřebitelského úvěru

Výpůjční úroková sazba nebo případně různé
výpůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve
které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují

Pevná ve výši % p. a. (per annum – za rok)
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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 spotřebitelského 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.

%
Pro výpočet RPSN jsme použili reprezentativní příklad s následujícími předpoklady:
Půjčku ve výši Kč vyčerpáte jednorázově. Následně splácíte měsíční splátku ve
výši Kč po dobu měsíců.

Pojištění úvěru – ne
Smlouva o jiné doplňkové službě – ne
Pro získání spotřebitelského úvěru je nezbytné uzavřít Rámcovou smlouvu
o poskytování bankovních, platebních a investičních služeb Banky.

Související náklady
Vyžaduje se vedení jednoho nebo více účtů
zaznamenávajících platební transakce a čerpání

Pro účely pravidelného splácení Půjčky je potřeba mít u nás zřízen běžný nespořicí
účet. V případě, že jej u nás v okamžiku sjednání úvěru zřízený nemáte, otevřeme
Vám jej v základní bezplatné variantě.

Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady
související se smlouvou, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr, změnit

Úroková sazba je pevná po celou dobu trvání půjčky.
Poplatky vztahující se ke spotřebitelskému úvěru jsou uvedeny v platném
sazebníku poplatků Banky pro občany (dále jen „Sazebník“). Informaci o změně
Sazebníku jsme povinni poskytnout nejpozději 30 kalendářních dnů před její
účinností. Nesouhlasíte-li se změnou Sazebníku, máte právo do 30 kalendářních
dnů ode dne, kdy Vám byla tato změna oznámena, smlouvu, která byla uzavřena
před dnem zveřejnění informace o změně Sazebníku a k níž se vztahují měněné
poplatky, písemně vypovědět. Výpověď nabývá účinnosti dnem, kdy nám byla
doručena. Pokud do 30 kalendářních dnů od oznámení změny Sazebníku smlouvu
nevypovíte, má se za to, že se změnou souhlasíte.

Náklady v případě opožděných plateb

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

4.

Za opožděné platby Vám bude účtováno:
Náhrada škody v plné výši (pokud taková škoda vznikne);
Náklady soudních či jiných řízení a případných exekucí;
Úroky z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy;
Smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž jste v prodlení;
Poplatek za Poštovní upomínku k zaplacení dlužné částky ve výši 499 Kč;
Náhrada dalších účelně vynaložených nákladů, které nám vznikly v souvislosti
s prodlením.

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.

Věřitel má v případě předčasného splacení nárok
na náhradu nákladů

Ano

Za předčasné splacení Půjčky či její části jsme oprávněni požadovat náhradu
nákladů ve výši maximálně 1 % z částky předčasně splacené jistiny, pokud v den
předčasné splátky zbývá do původně sjednaného konce Půjčky alespoň 1 rok.
Zbývá-li do data původně sjednaného konce Půjčky méně než 1 rok, náhrada
nákladů nepřesáhne výši 0,5 % z částky předčasně splacené jistiny.
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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.

Pro posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr využijeme následující registry:
Bankovní registr klientských informací, který je veden CBCB – Czech Banking
Credit Bureau, a.s., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO
261 99 696
Nebankovní registr klientských informací, který je veden CNCB – Czech NonBanking Credit Bureau, z.s.p.o., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00
Praha 4, (dále jen CNCB), IČO 712 36 384
SOLUS, spravovaný SOLUS, zájmovým sdružením právnických osob, IČO
69346925, se sídlem Praha 4 – Krč, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00, (www.
solus.cz), jehož jsme členem
Pokud Vám úvěr neposkytneme z důvodu, že máte negativní záznam v některém
z registrů, o důvodech zamítnutí Vás vyrozumíme.

Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr

Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii
návrhu smlouvy, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr. To neplatí, pokud věřitel
v okamžiku žádosti není ochotný přistoupit
k uzavření smlouvy s Vámi.
Doba, po kterou je věřitel vázán informacemi
poskytnutými před uzavřením smlouvy, ve které se
sjednává spotřebitelský úvěr nebo návrhem na
uzavření smlouvy.

5.

Před samotným uzavřením smlouvy o půjčce Vám poskytneme návrh smlouvy
o půjčce. Tento návrh budete mít k dispozici kdykoliv a bezplatně před uzavřením
smlouvy o půjčce ve svém Internetovém bankovnictví, případně Vám jej na
vyžádání bezplatně poskytneme jiným způsobem.

Tyto informace platí od do

Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění
finančních služeb na trh při užití prostředků komunikace na dálku

A) O věřiteli
Zápis v rejstříku

Obchodní rejstřík vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051

Orgán dohledu

Česká národní banka

B) O smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Výkon práva na odstoupení od této smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy ve lhůtě 14 dní od uzavření. Odstoupení je
nutné předat v písemné formě, a to buď na obchodním místě Banky, nebo
písemným zasláním na adresu:
Raiffeisenbank a.s., Správa spotřebitelských úvěrů Equa bank, Karolinská 661/4,
186 00 Praha 8
Neoznámíte-li Bance v uvedené lhůtě, že od smlouvy odstupujete, uzavřený
smluvní vztah trvá.
Částka úroku splatná v případě odstoupení je Kč za den.

Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před
uzavřením smlouvy, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr.

Právní řád České republiky

Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které
se sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušném
soudu

Právní řád České republiky. Právní vztahy budou rozhodovány obecnými soudy ČR.

Užívání jazyků

Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v českém jazyce. Po dobu trvání
spotřebitelského úvěru s Vámi budeme komunikovat v českém jazyce.
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C) O prostředcích nápravy

Existence mechanismu mimosoudního urovnávání
stížností a prostředků nápravy a přístup k němu

Případné spory mohou být řešeny mimosoudně, a to prostřednictvím finančního
arbitra dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.
Kancelář finančního arbitra, Praha 1, Legerova 69, PSČ 110 00
Tel.: +420 257 042 094
Fax: +420 257 042 089
E-mail: arbitr@finarbitr.cz
ID datové schránky: qr9ab9x
www.finarbitr.cz

