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Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Příloha č. 2
Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru
(dále jen „Formulář")
Předsmluvní informace pro Zákazníka dle § 94 až 100 ZoSÚ dle přílohy č. 2 ZoSÚ
1. Údaje o věřiteli – Poskytovateli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru
O.K.V. Leasing, s.r.o. ,
Věřitel (dále i jen „Poskytovatel“)
Strojírenská 396, 591 01 Žďár nad Sázavou,
Adresa
tel. 560 000 023, 739 029 032
Telefonní číslo (*)
data@okv.cz
E-mailová adresa (*)
fax. 566 629 922
Číslo faxu (*)
www.okv.cz
Adresa internetových stránek (*)
Je-li relevantní:
Zprostředkovatel úvěru
Pavel Kubeš, Drobovice 157, Čáslav, 28601, pavel.kubes@email.cz
Adresa
Telefonní číslo (*)
E-mailová adresa (*)
Číslo faxu (*)
Adresa internetových stránek (*)

U křižovatky 608, Kolín, 28002
737174020
pavel.kubes@email.cz

*) Tyto informace jsou pro věřitele nepovinné

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru
Druh spotřebitelského úvěru
Standardní neúčelový přímý/nepřímý* úvěr
Celková výše spotřebitelského úvěru
30 000 Kč
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

V případě je-li předmětem úvěru,
- standardní neúčelový úvěr přímý – finance, v případě, kdy
neúčelový úvěr je poskytován přímo Poskytovatelem, kdy
Celková výše spotřebitelského úvěru Poskytovatelem bude
Zákazníkovi poskytnuta na Účet Zákazníka uvedený v Žádosti,
jímž je účet zákazníka do 5 pracovních dnů od schválení Žádosti
ze strany Poskytovatele nebo v hotovosti
- standardní neúčelový úvěr nepřímý – finance, v případě, kdy
neúčelový úvěr je zprostředkován Zprostředkovatelem, kdy
Celková výše spotřebitelského úvěru bude Poskytovatelem
Zákazníkovi poskytnuta tak, že
- část z Celkové výše spotřebitelského úvěru, která je rovna
rozdílu Celkové výše spotřebitelského úvěru uvedené
v Žádosti a Provize Zprostředkovatele, bude Poskytovatelem
Zákazníkovi poskytnuta do 5 pracovních dnů od schválení
Žádosti ze strany Poskytovatele na Účet Zákazníka a
- zbytek částky z Celkové výše spotřebitelského úvěru, tedy
Provize Zprostředkovatele, bude Poskytovatelem Zákazníkovi
poskytnuta do 5 pracovních dnů od schválení Žádosti ze strany
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Doba trvání spotřebitelského úvěru

Splátky a případně způsob rozdělení
splátek

Celková částka, kterou je třeba zaplatit
(CELKOVÁ CENA ÚVĚRU)

Poskytovatele na účet Zprostředkovatele a to jako provize,
kterou si Zákazník sjednal se Zprostředkovatelem.
na dobu určitou a je dána okamžikem uzavření Smlouvy o úvěru a
datem uvedeným v Žádosti, jako Datum posled. splátky; v případě
prodlení s úhradou sjednaného plnění se doba trvání prodlužuje do
dne, kdy dojde k úplné úhradě pohledávky ze Smlouvy o úvěru
Budete muset hradit toto:
- 40 pravidelných měsíčních splátek ve výši 1 050 Kč
- vždy do 20. dne každého kalendářní měsíce
- kdy Datum splatnosti 1. splátky bude 20. den
následujícího měsíce, ve kterém Vám byl poskytnut úvěr
Anuitní splácení, kdy měsíční pravidelnou splátkou je hrazena
částečně jistina (úmor) a částečně úrok.
Předem neplatíte žádnou platbu
Celkem zaplatíte: 42 000 Kč

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

3. Náklady spotřebitelského úvěru
Výpůjční (Zápůjční) 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.

Pevná roční úroková sazba 21,05 %

RPSN = 29 %
Vypočítané pro výši úvěru, počet, výši a termíny splátek uvedené
výše

RPSN vyjadřuje úrokovou míru, pro kterou se rovná čistá současná hodnota získaných
půjček čisté současné hodnotě výdajů, kdy se

jedná o takové r, pro které platí

následující rovnice:
kde


X je RPSN



m je číslo posledního čerpání,



k je číslo čerpání, proto 1 =< k =< m,



Ck je částka čerpání k,



tk je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního



m' je číslo poslední splátky nebo platby poplatků,



l je číslo splátky nebo platby poplatků,



Dl je výše splátky nebo platby poplatků,



sl je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního

čerpání a datem každého následného čerpání, proto t1 = 0,

čerpání a datem každé splátky nebo platby poplatků

Reprezentativní přiklad:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Je pro získání úvěru nebo pro jeho
získání za nabízených podmínek
nezbytné uzavřít
- pojištění úvěru nebo
- smlouvu o jiné doplňkové službě?

Celková částka, kterou Zákazník uhradí:
Celková výše spotřebitelského úvěru:
Počet splátek:
Úroková sazba p.a. – nominální roční:
Poplatek za uzavření smlouvy:
Výše měsíční splátky:
RPSN:

42 000 Kč
30 000 Kč
40 měsíců
21,05 %
3 000 Kč
1 050 Kč
29 %

Výše uvedený příklad je pouze reprezentativní.
Pojištění úvěru: NE
Smlouva o jiné doplňkové službě: NE
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Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy, nejsou
zahrnuty v RPSN.

Související náklady
Veškeré
případné
další
náklady
vyplývající ze smlouvy, ve které se
sjednává spotřebitelský úvěr

Provize zprostředkovatele: 2 000 Kč
Poplatek ve výši 100,-Kč
- za každé plnění ze strany zákazníka ve větším rozsahu než dle
smlouvy o úvěru na náklady na vrácení přeplatku
- za zaslání poštovních poukázek za jednu korespondenční zásilku
- každou písemně odeslanou upomínku pro nesplácení splátek
Sazebník poplatků za:
Za zaslání poštovních poukázek za jednu korespondenční adresu
Předčasné splacení úvěru
Každou písemně odeslanou upomínku pro nesplácení splátek

100,- Kč
Zdarma
100,- Kč

Platby s chybným variabilním symbolem

50,- Kč

Ověření podpisu, nehradí-li si ho sám Zákazník

30,- Kč

Zaslání tabulky umoření na žádost Zákazníka

0,- Kč

Zaslání Úvěrových podmínek, při druhé a další žádosti Zákazníka

100,- Kč

Vrácení přeplatku vyššího než 100 Kč*

100,- Kč

Ověření podpisu na Smlouvě o úvěru**

30,- Kč

**) položky započítávané do RPSN

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

Písemnou dohodou smluvních stran

Náklady v případě opožděných plateb

Za opomenuté platby Vám bude:
- účtován zákonný úrok z prodlení,
a) z dlužné splátky úvěru ode dne následujícího po dni
stanoveném pro uhrazení příslušné splátky.
b) z neuhrazeného zůstatku úvěru ode dne následujícího po dni,
ve kterém se Úvěr stane v důsledku prodlení Zákazníka
splatným.
- účtován smluvní úrok
- účtována smluvní pokuta,
a) na každý jednotlivý případ, kdy se dostanete do prodlení se
zaplacením dohodnuté splátky úvěru či její části, ve výši
0,1% denně z dlužné splátky úvěru a to za každý den
prodlení, kdy dlužnou splátkou úvěru je míněna každá
jednotlivá splátka nebo i její část, se kterou se dostanete
prodlení
b) v případě, kdy se Úvěr stane v důsledku prodlení Zákazníka
splatným ve výši 0,1% denně z neuhrazeného zůstatku
úvěru a to za každý den prodlení.
c) na každý jednotlivý případ, kdy se dostanete do prodlení se
zaplacením dohodnuté měsíční splátky úvěru ve výši 499,-Kč
za předpokladu, že úvěr z důvodu Vašeho prodlení není
splatný a souhrn takto uplatněných smluvních pokut v rámci
kalendářního roku, v němž nebo v jehož části jste byl
v prodlení se zaplacením příslušné měsíční splátky je nižší než
3.000,- Kč,
kdy platí, že souhrn všech smluvních pokut uplatněných ze strany
nepřesáhne součin čísla 0,5 a Celkové výše spotřebitelského úvěru
a nebude výší než 200.000,-Kč
- účtována náhrada účelně vynaložených nákladů,
a) které vznikly v souvislosti s Vaším prodlením, kdy se jedná o
poplatky uvedené výše jako Veškeré případné další náklady

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

ANO
30,-Kč za ověření podpisu Zákazníka na smlouvě o úvěru

vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský
úvěr jako Sazebník poplatků
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přičemž u poplatek za Každou písemně odeslanou upomínku pro
nesplácení splátek je v každém jednotlivém případě splatný
okamžikem odeslání upomínky Zákazníkovi pro nesplácení splátek.
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.

Věřitel má, v případě předčasného
splacení, nárok na náhradu nákladů.

ANO
ANO
6 ÚP:
6.1 Zákazník je oprávněn kdykoliv splatit zcela nebo zčásti

v souladu s § 117 ZoSÚ své peněžní závazky ze Smlouvy o
úvěru před dobou stanovenou ve Smlouvě o úvěru.
6.2 Zákazník je povinen oznámit Poskytovateli předčasné splacení
písemným oznámením doručeným Poskytovateli nejpozději v den, kdy
je částka předčasného splacení připsána na účet Poskytovatele
6.3 V případě požadavku Zákazníka o úplné splacení se okamžik pro
předčasné splacení odkládá o dobu, po kterou je Zákazník v prodlení s
úhradou jakékoliv pohledávky ze Smlouvy úvěru vyplývající.
6.4 V případě částečného předčasného splacení platí tato další pravidla:
6.4.4 nebude-li v oznámení o částečném předčasném splacení výslovně
uvedeno, zda Zákazník částečným předčasným splacením žádá o
snížení sjednané měsíční splátky (při zachování stávající délky
splácení), anebo o zkrácení splácení (při zachování stávající výše
splátky), dohodly se tímto smluvní strany výslovně, že platí, že
Zákazník žádá o zkrácení splácení. V každém případě však platí,
že při následném přepočtu budoucího splácení na základě
částečného předčasného splácení se Poskytovatel pro stanovení
„stávající výše splátky“, příp. zachování „stávající délky splácení“
řídí těmito údaji jen přiměřeně tak, aby k přepočtu mohlo dojít
vždy za splnění podmínky, že výše všech budoucích přepočtených
měsíčních splátek bude, pokud možno totožná a současně bude
činit alespoň 200,-00 Kč. Poskytovatel je oprávněn v případě
nutnosti se od „stávající výše splátky“, příp. od „stávající délky
splácení“ přiměřeně odchýlit.
6.4.5 o provedení částečného předčasného splacení bude Zákazník
Poskytovatelem informován současně se sdělením informace o
podmínkách pro další trvání a splácení úvěru vč. uvedení
variabilního symbolu pro další platby; doručením nebo sdělením
těchto informací Zákazníkovi se nově stanovené podmínky pro
další trvání úvěru považují za schválené a Zákazník se zavazuje
tyto dodržovat a respektovat.
6.5 Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má Zákazník
právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroků
a dalších nákladů, které by byl Zákazník povinen platit v případě, pokud
by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.
ANO

Poskytovatel má nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů,
které mu s předčasným splacením spotřebitelského úvěru vzniknou
(§ 117 odst. 1) až 4) ZoSÚ), kdy výše účelně vynaložených nákladů
je omezena § 117 odst. 2) až 4) ZoSÚ
6.6 Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má

Poskytovatel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu
vzniknou v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru,
přičemž
6.6.1 Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1% z předčasně
splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li
doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem
spotřebitelského úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden
rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5% z předčasně
splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru a dále výše
náhrady nákladů nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by
Zákazník zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení
spotřebitelského úvěru (§ 117 ZoSÚ).
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6.7 Náhrada nákladů definovaných výše v sobě obsahuje zejm.

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

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.

administrativní náklady Poskytovatele spojené s přípravou a realizací
předčasného splacení, jako je vyhotovení návrhu předčasného
splacení, poštovné za odeslání návrhu, vyhotovení dohody o
předčasném splacení, poštovné za odeslání dohody apod.

Poskytovatel využívá na posouzení schopnosti splácet úvěr databázi
Centrální evidenci exekucí https://www.ceecr.cz/,
databázi insolvenčního rejstříku www.justice.cz, a databázi katastru
nemovitostí https://www.cuzk.cz/ a je případně oprávněn posoudit
úvěruschopnost i prostřednictvím třetích osob sdružení SOLUS
a/nebo či Nebankovního registru klientských informací a/nebo CRIF
– Registru platebních informací (registr REPI)
ANO
Zákazník má právo na bezplatné obdržení kopie návrhu smlouvy, ve
které se sjednává spotřebitelský úvěr.

Doba, po kterou je věřitel vázán Tyto informace k žádosti o úvěr od jejich předání do okamžiku
informacemi
poskytnutými
před poskytnutí spotřebitelského úvěru, nebo do okamžiku, kdy žádost o
uzavřením smlouvy, ve které se poskytnutí úvěru je Vám Poskytovatelem zamítnuta.
sjednává spotřebitelský úvěr, nebo
návrhem na uzavření této smlouvy
5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku
a) o věřiteli
Zástupce věřitele ve Vašem domovském
Poskytovatel uvedený v bodě 1. výše poskytuje služby v ČR bez
zástupce. Je-li v části 1. tohoto formuláře uveden zprostředkovatel
členském státě
úvěru využívá Poskytovatel tohoto zástupce pouze k uzavření
úvěrové smlouvy
Adresa
Telefonní číslo (*)
E-mailová adresa (*)
Číslo faxu (*)
Adresa internetových stránek (*)
Zápis v rejstříku
Poskytovatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským
soudem v Brně oddíl C, vložka 21449
Orgán dohledu
Orgánem dohledu je Česká národní banka, IČO: 481 36 450, se
sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 www.cnb.cz
b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Výkon práva na odstoupení od této Zákazník je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy o úvěru
smlouvy
úvěrové, a to do 14 dnů od jejího uzavření. Odstoupení je třeba
uplatnit písemně na adrese Poskytovatele uvedené ve Smlouvě o
úvěru, přičemž lhůta pro odstoupení se považuje za dodrženou,
pokud je odstoupení odesláno nejpozději v poslední den lhůty.
V případě odstoupení, musíte vrátit bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, poskytnutou
jistinu spolu s úrokem do dne splacení jistiny. V případě, že toto
právo neuplatníte, trvá úvěrová smlouva podle podmínek v ní
dohodnutých.
Právo státu, podle nějž postupuje Rozhodné je právo české
věřitel před uzavřením smlouvy, ve
které se sjednává spotřebitelský úvěr
Doložka o právu rozhodném pro Rozhodné je právo české
smlouvu, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušném
soudu
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Užívání jazyků
c) o prostředcích nápravy
Existence mechanismu mimosoudního
urovnávání stížností a prostředků
nápravy a přístup k němu
*) nehodící se škrtněte

Informace a smluvní podmínky jsou poskytnuty v českém jazyce. Po
dobu trvání spotřebitelského úvěru máme v úmyslu s Vámi
komunikovat v českém jazyce, pokud souhlasíte.
Zákazník je oprávněn obrátit se ve věci sporů z úvěrové smlouvy na
finančního arbitra se sídlem Legerova 69, 110 00 Praha 1, IČO:
72546522, http://www.finarbitr.cz/ a je rovněž oprávněn obrátit se
s podnětem na orgán ohledu: Česká národní banka, IČO: 481 36
450, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 www.cnb.cz

Označení zástupce Poskytovatele při sjednávání této Smlouvy:

Zprostředkovatel:
místo podnikání/sídlo:
adresa pro doručování:
číslo účtu Zprostředkovatele:
IČ:
Pověřený pracovník/osoba
(dále i jen „Zprostředkovatel)

Samostatný zprostředkovatel
Pavel Kubeš, Drobovice 157, Čáslav, 28601, pavel.kubes@email.cz
U křižovatky 608, Kolín, 28002
U křižovatky 608, Kolín, 28002
155275025/0600
44706901
Tel: 737174020
Email: pavel.kubes@email.cz
Pavel Kubeš

*Nehodící se škrtněte

Eva Čížová
Já, níže podepsaný/á
rodné číslo: 7961241640
bytem Jaroslava Šípka 291, Stochov, 27303
svým podpisem potvrzuji, že jsem výše uvedené
informace od Poskytovatele převzal/a dne 20.09.2019
Těmto informacím jsem porozuměl/a, jsem si vědom/a za
jakých podmínek uzavřu smlouvu o spotřebitelském úvěru a byla mi poskytnuta dostatečná lhůta k posouzení výše
uvedených informací a k uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru přistoupím pouze za předpokladu, že výše uvedené
podmínky budu plně akceptovat, nebudu mít žádné výhrady a nebudu jednat v tísni. Současně svým podpisem potvrzuji
převzetí jednoho paré těchto informací.

Datum podpisu 20.09.2019

Místo podpisu U křižovatky 608, Kolín, 28002

Svým se podpisem potvrzuji, že jsme se seznámil/a s informacemi Poskytovatele
před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru a zároveň potvrzuji
převzetí jednoho vyhotovení těchto informací
O.K.V. Leasing, s.r.o.

Strojírenská 396, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01
IČO: 63487063, DIČ: CZ63487063,

Poskytovatel zastoupený
Zprostředkovatelem (podpis):

Zákazník
(podpis)

Ručitel:
(podpis)

PODPIS BEZ
OVĚŘENÍ
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