FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE
O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU / úvěr na 60 týdnů
HELP FINANCIAL s.r.o., IČ 264 40 334, se sídlem Ve Skalici 1393, Mladá Boleslav 293 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82384, tel.: 800 431 431, e-mail: info@helpfinancial.cz, webové stránky: www.helpfinancial.cz,
bankovní účet vedený u Komerční banky a.s., číslo účtu: 43-1985200297/0100

Telefonní číslo:

800 431 431

Mladá Boleslav, Ve Skalici 1393, PSČ 293 01 E-mailová adresa:

info@helpfinancial.cz

Adresa internetových stránek: www.helpfinancial.cz

Podmínky čerpání:
To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze.

Úvěr se poskytuje na základě Klientovy žádosti o úvěr. V případě,
že věřitel vyhodnotí pozitivně bonitu Klienta, poskytne Klientovi
úvěr. Klient obdrží veškeré peněžní prostředky v hotovosti při
podpisu Smlouvy o spotřebitelském úvěru.
Doba trvání spotřebitelského úvěru:
60 až 104 týdnů, a to vždy dle typu a výše spotřebitelského úvěru.

Doba trvání činí 60 týdnů.

Klient bude muset uhradit:
60 týdenních splátek ve výši

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

Kč

Informace o tom, že splátky nevedou k okamžitému
umořování jistiny:
Veškeré platby uhrazené Klientem věřiteli budou věřitelem
započítány nejprve:
a) na úhradu nákladů na soudní či mimosoudní vymáhání dlužné
částky, b) dále na úhradu poplatků za prodlení se splácením Úvěru,
c) dále na úhradu poplatku za zpracování a doručení Úvěru,
d) dále na úhradu poplatku za hotovostní inkaso splátek Úvěru,
a e) dále na úhradu následujících položek: (I.) na jistinu Úvěru dílem
ve výši 83,47 %, (II.) na úrok za poskytnutí Úvěru dílem ve výši
16,53 %.

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. Vzorec pro výpočet RPSN a reprezentativní příklad
tohoto výpočtu je přílohou č. 1 tohoto formuláře.

Výše zápůjční úrokové sazby činí
70,89 % p.a.

RPSN činí 212,77 %
Příklad výpočtu RPSN: Úvěr ve výši 20.000 Kč při týdenním
režimu splátek na dobu 60 týdnů. Následující výpočet je založen
na předpokladu, že Smlouva o spotřebitelském úvěru bude trvat
po sjednanou dobu a Klient a věřitel splní své povinnosti řádně
a včas.
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Veškeré případné 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:

Poplatky dle bodu
„Související náklady“.

Náklady související se Smlouvou o spotřebitelském úvěru
lze měnit změnou Smluvních podmínek.

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.
K nákladům v případě opožděných plateb blíže čl. Následky porušení povinností Klienta Smluvních podmínek ke Smlouvě o spotřebitelském úvěru, které jsou
nedílnou součástí tohoto formuláře.

Věřitel je v případě prodlení Klienta oprávněn požadovat zejména:
- Poplatek za upomínku ve výši 300 Kč;
- Poplatek za osobní upozornění na výši nedoplatku ve výši 500 Kč;
- Poplatek za zahájení vymáhání dluhu Klienta oddělením pro vymáhání pohledávek věřitele ve výši 1.000 Kč;
- Úrok z prodlení, jehož výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí,
v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů;

Předčasné splacení:
Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv,
zcela nebo zčásti.

Ano, Klient je oprávněn předčasně splatit peněžní prostředky
poskytnuté na základě Smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Věřitel má v případě předčasného splacení
nárok na náhradu nákladů.
Věřitel má v případě odstoupení nárok na náhradu nákladů
s předčasným splacením souvisejících, přičemž tyto náklady činí
1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského
úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným
koncem úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, tyto
náklady činí 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše
spotřebitelského úvěru. Výše náhrady nákladů zároveň nesmí
přesáhnout částku úroku, kterou by Klient zaplatil za dobu od
předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru.

Orgán vykonávající dohled nad dodržováním povinností věřitele
je Česká národní banka. Klient je oprávněn obrátit se s podnětem
na orgán dohledu.

Věřitel se primárně snaží o smírné řešení prodlení Klienta. V případě
řešení sporů souvisejících se Smlouvou o spotřebitelském úvěru se
Klient může obrátit také na finančního arbitra (kontaktní údaje:
Finanční arbitr České republiky, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1,
www.finarbitr.cz).

Klient svým podpisem potvrzuje, že mu byla předána kopie tohoto formuláře, a to s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy
o spotřebitelském úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, nebo před tím, než klient učinil závazný návrh na uzavření takové smlouvy.
Klient potvrzuje, že měl možnost si tento formulář důkladně přečíst a zvážit uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru, přičemž se zástupcem
věřitele mohl probrat veškeré informace s uzavřením Smlouvy o spotřebitelském úvěru související a požádat o jejich vysvětlení. Taktéž měl
možnost tyto informace probrat s třetími osobami a nezávisle se tak poradit. Proti tomuto formuláři a jeho obsahu nemá klient žádných námitek
či připomínek a vlastnoručním podpisem na tomto formuláři zároveň stvrzuje, že proti tomuto formuláři nevznáší žádný protinávrh.
Vlastnoručním podpisem na tomto formuláři klient stvrzuje rovněž jeho převzetí do své dispozice. Klient bere na vědomí, že jeho podpis tohoto
formuláře nezakládá právní nárok na podpis Smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Pokyn pro zástupce HELP FINANCIAL s.r.o. Před uzavřením Smlouvy o spotřebitelském úvěru předejte tento vyplněný formulář
Klientovi v jedné kopii a ponechte mu dostatečný čas, aby se mohl s tímto formulářem seznámit, a vysvětlete mu případné nejasnosti. Poté
nechť na Vaší kopii potvrdí jeho převzetí svým podpisem. Předání a podpis tohoto formuláře nezakládá právní nárok na podpis Smlouvy
o spotřebitelském úvěru.

