STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
ZELENÁ v hotovosti

F. Celková dlužná částka, kterou je třeba zaplatit

To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné další náklady související s Vaší zápůjčkou.

Provident Financial s.r.o., IČO: 25621351, DIČ: CZ25621351, se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 9/2006, PSČ: 140 00.
Telefonní číslo: 800 660 666, www.provident.cz, e-mail: zakaznicky.servis@provident.cz.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 55523.
Zájemce o zápůjčku potvrzuje, (i) že od společnosti Provident Financial s.r.o. (dále také jako „Provident“) obdržel v listinné podobě Standardní informace o spotřebitelském úvěru, (ii) že byl seznámen s návrhem textu smlouvy o zápůjčce, (iii) že ze strany Providentu mu bylo poskytnuto náležité vysvětlení tak, aby byl schopen posoudit,
zda navrhovaná smlouva o zápůjčce odpovídá jeho potřebám a finanční situaci, a to včetně vysvětlení předsmluvních informací poskytnutých ve Standardních informacích
o spotřebitelském úvěru, včetně důsledků prodlení a základních informací o jednotlivých nabízených produktech a jejich dopadech na zájemce o zápůjčku a (iv) skutečnost,
že k poskytnutým Standardním informacím o spotřebitelském úvěru nemá žádné další dotazy a rozumí obsahu a dopadu poskytnutých informací.
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Tyto informace platí 7 kalendářních dnů ode dne jejich podpisu, tj. od

do

20 1

Uvedené však nezakládá povinnost Providentu uzavřít se zájemcem o zápůjčku smlouvu o zápůjčce, pokud na základě nově získaných informací o úvěruschopnosti zájemce
o zápůjčku dojde Provident ke zjištění, že by zájemce o zápůjčku nebyl schopen splácet příslušnou zápůjčku.

Provident touto Smlouvou poskytuje zápůjčku (celkovou výši spotřebitelského úvěru) v částce

Kč.

Zákazník se zavazuje zaplatit Providentu za tuto zápůjčku poplatek (dále též jen „Poplatek za zápůjčku“) v částce

Kč.

Poplatek za zápůjčku je vypočten jako součet následujících kalkulačních položek:
b) částka za zpracování, doručení, admia) úrok
Kč,
nistrativní činnost a flexibilní splácení

c) částka za vedení zákaznického
účtu a komfortní splácení

Kč.

Celková částka splatná zákazníkem, kterou má zákazník zaplatit (jistina zápůjčky + Poplatek za zápůjčku, dále též jen „celková dlužná částka“), činí

Kč.

Kč,

3. Náklady spotřebitelského úvěru
A. Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

Jméno a příjmení zájemce o zápůjčku (HŮLKOVÝM PÍSMEM)  

Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru. Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky.
V případě zápůjčky sjednané za výše uvedených podmínek činí RPSN
Datum:

V
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%.

RPSN nebude Providentem v průběhu účinnosti Smlouvy o zápůjčce upravována, nedohodnou-li se strany jinak.
Podpis zájemce o zápůjčku

1. Údaje o zprostředkovateli spotřebitelského úvěru
Jméno:

Příjmení:

Adresa pro doručování:

Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 9/2006, 140 00 Praha 4

Reprezentativní příklad výpočtu RPSN u týdenního režimu splácení zápůjčky ve výši 20 000,- Kč na 60 týdnů: výše pravidelné splátky 623,- Kč (1. až 59. splátka), výše
poslední splátky 576,- Kč (60. splátka), celková dlužná částka 37 333,- Kč, RPSN 231,71%.

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „Zákon“)

Částka zápůjčky bude zákazníkovi předána zástupcem Providentu po podpisu Smlouvy o zápůjčce a zákazník zaplatí první splátku 7. den po podpisu Smlouvy o zápůjčce.

A. Druh spotřebitelského úvěru

Reprezentativní příklad výpočtu RPSN u měsíčního režimu splácení zápůjčky ve výši 20 000,- Kč na 18 měsíců: výše pravidelné splátky 2 015,- Kč (1. až 17. splátka), výše
poslední splátky 2 004,- Kč (18. splátka), celková dlužná částka 36 259,- Kč, RPSN 129,90%.

Neúčelová zápůjčka s pevně stanovenou zápůjční úrokovou sazbou sjednaná smlouvou o zápůjčce na dobu určitou.
Zápůjčka s pevně stanovenou zápůjční úrokovou sazbou sjednaná smlouvou o zápůjčce na dobu určitou, jež bude použita (částečně) k refinancování stávající zápůjčky.
B. Celková výše spotřebitelského úvěru
To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy o zápůjčce (dále také jako „Smlouva“
či „Smlouva o zápůjčce“), ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.

Částka zápůjčky bude zákazníkovi předána zástupcem Providentu po podpisu Smlouvy o zápůjčce a zákazník zaplatí první splátku v den, kdy uplyne měsíc od data
uzavření Smlouvy o zápůjčce.
Smlouva o zápůjčce bude trvat po dobu stanovenou v době uzavření Smlouvy o zápůjčce a Provident a zákazník splní řádně a včas své povinnosti.

Kč.

C. Podmínky čerpání
To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze.
Peníze jsou poskytnuty v hotovosti prostřednictvím zástupce Providentu při uzavření Smlouvy o zápůjčce.

B. Zápůjční úroková sazba, která se na Smlouvu o zápůjčce, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahuje
Pevná úroková sazba
Zápůjční úroková sazba je stanovena jako pevná pro celé období trvání Smlouvy o zápůjčce a uplatňuje se jako roční úroková sazba.

D. Doba trvání spotřebitelského úvěru
V případě zákazníkem sjednané zápůjčky ZELENÁ v hotovosti
s týdenním režimem splátek (dále jen „týdenní režim“):

V případě, že byla u týdenního režimu sjednána úhrada celkové dlužné částky ve 45 splátkách, činí výše zápůjční úrokové sazby 29,00 % p.a., v 60 splátkách činí výše
zápůjční úrokové sazby 29,00 % p.a., ve 100 splátkách činí výše zápůjční úrokové sazby 29,00 % p.a.

V případě zákazníkem sjednané zápůjčky ZELENÁ v hotovosti
s měsíčním režimem splátek (dále jen „měsíční režim“):

*) 45 týdnů (45 splátek)

**) 12 měsíců (12 splátek)

*) 60 týdnů (60 splátek)

**) 18 měsíců (18 splátek)

*) 100 týdnů (100 splátek)

**) 24 měsíců (24 splátek)

V případě, že byla u měsíčního režimu sjednána úhrada celkové dlužné částky ve 12 splátkách, činí výše zápůjční úrokové sazby 29,00 % p.a., v 18 splátkách činí výše
zápůjční úrokové sazby 29,00 % p.a., ve 24 splátkách činí výše zápůjční úrokové sazby 29,00 % p.a.
C. Je pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít
pojištění úvěru

nebo smlouvu o jiné doplňkové službě

NE

Nejsou-li náklady na tyto služby Providentu známy, nejsou zahrnuty v RPSN.

E. Splátky a případně způsob rozdělení splátek

Pro získání zápůjčky ani pro její získání za nabízených podmínek se nevyžaduje sjednání pojištění ani uzavření smlouvy o jiné doplňkové službě.

*) v případě týdenního režimu:
Zákazník splatí Providentu celkovou dlužnou částku (celková výše spotřebitelského úvěru + celkové náklady spotřebitelského úvěru) v hotovosti, a to vždy do rukou Providentem pověřené osoby ve sjednaných týdenních splátkách následovně. Výše každé týdenní splátky od první po předposlední činí

D. Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady související se Smlouvou o zápůjčce, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, změnit

Kč, když první týdenní

Náklady související se Smlouvou o zápůjčce, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, mohou být změněny jen na základě vzájemné dohody Providentu a zákazníka. V případě předčasného částečného či úplného splacení zápůjčky má zákazník nárok na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by
byl zákazník povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení zápůjčky, a to způsobem stanoveným v § 117 Zákona.

splátku je zákazník povinen zaplatit 7. kalendářní den od data uzavření Smlouvy o zápůjčce a každou další týdenní splátku až po předposlední vždy posledního dne dalšího
následujícího týdenního (sedmidenního) období. Poslední týdenní splátka činí

NE

Kč a je splatná posledního dne dalšího následujícího týdenního (sedmidenního)

Zákazník splatí Providentu celkovou dlužnou částku (celková výše spotřebitelského úvěru + celkové náklady spotřebitelského úvěru) v hotovosti, a to vždy do rukou Providentem pověřené osoby ve sjednaných měsíčních splátkách následovně. Výše každé měsíční splátky od první po předposlední činí

Kč, když první měsíční

splátku je zákazník povinen zaplatit v den, kdy uplyne měsíc od data uzavření Smlouvy, a každou další měsíční splátku až po předposlední vždy posledního dne dalšího
následujícího měsíčního období. Poslední měsíční splátka činí

Kč a je splatná posledního dne dalšího následujícího měsíčního období.
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Každá jednotlivá částka zaplacená zákazníkem bude započtena na níže uvedené položky v následujícím pořadí:
1)
2)
3)
4)
5)

náklady spojené s vymáháním pohledávek;
splatné splátky celkové dlužné částky, a to v pořadí od splátky nejdříve splatné, přičemž se plnění započte v rámci dané splátky nejprve na Poplatek za zápůjčku;
splatné sankční poplatky;
nesplatná část jistiny zápůjčky;
nesplatná část Poplatku za zápůjčku.
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**) v případě měsíčního režimu:

CZ 464/15 – platnost verze od 31.1.2018		

období.
E. 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.
Mezi důsledky prodlení zákazníka se zaplacením dlužných splátek náleží:
– právo Providentu na smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý den prodlení, ohledně níž je zákazník v prodlení, pokud tím nedojde k překročení
zákonem stanovené maximální celkové výše smluvních pokut uplatněných podle Smlouvy;
– právo Providentu vyzvat zákazníka k vrácení celé dosud nesplacené jistiny zápůjčky za podmínek stanovených ve Smlouvě;
– právo Providentu požadovat po zákazníkovi, za podmínek stanovených ve Smlouvě, uhrazení účelně vynaložených nákladů na zaslání zpoplatněné upomínky a související
činnosti, a to ve výši 300 Kč za jednu zaslanou upomínku (poplatek za zaslanou upomínku);
– právo Providentu požadovat po zákazníkovi, za podmínek stanovených ve Smlouvě, uhrazení účelně vynaložených nákladů spojených se zahájením vymáhání dluhu
oddělením Centrálního vymáhání pohledávek Providentu, a to ve výši 1000 Kč (poplatek za zahájení vymáhání dluhu);
– zákonná práva Providentu spojená s prodlením zákazníka, a to zejména právo na zákonný úrok z prodlení, právo na náhradu škody a právo na náhradu nákladů soudního
řízení spojené s případným soudním vymáháním závazku.

text pokračuje na straně 3

4. Další důležité právní aspekty
A. Právo na odstoupení od Smlouvy o zápůjčce, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Máte právo odstoupit od Smlouvy o zápůjčce, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů.
Zákazník je oprávněn písemně od Smlouvy o zápůjčce odstoupit do 14 kalendářních dnů od jejího uzavření, a to bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o zápůjčce je potřeba, aby zákazník o svém rozhodnutí odstoupit od Smlouvy o zápůjčce informoval Provident
formou jednoznačného prohlášení, např. pomocí formuláře pro odstoupení uvedeného ve Smlouvě o zápůjčce, doručeného osobně na pobočku Providentu či zaslaného
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy o zápůjčce, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit
od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
Při odstoupení od Smlouvy o zápůjčce je zákazník povinen (pokud mu již byla vyplacena částka zápůjčky) vrátit Providentu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
30 dnů ode dne odeslání odstoupení, jistinu zápůjčky v plné výši. V případě, že zákazník do doby odstoupení od Smlouvy o zápůjčce již uskutečnil splátku(y) celkové dlužné
částky, je oprávněn snížit vracenou jistinu zápůjčky Providentu o tuto splátku(y), přičemž je povinen tuto skutečnost prokázat. Provident nepožaduje v případě odstoupení
zákazníka od Smlouvy o zápůjčce uhrazení úroku přirostlého k vrácené částce zápůjčky a částka úroku splatného za den, jež je Providentem v daném případě požadována,
činí 0 Kč.
B. Předčasné splacení
Máte právo splatit zápůjčku předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.
Provident má v případě předčasného splacení zápůjčky právo na náhradu účelně vynaložených nákladů.
Zákazník je oprávněn předčasně splatit zápůjčku zcela nebo zčásti kdykoliv po dobu trvání Smlouvy o zápůjčce.
Provident má v případě předčasného splacení právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s předčasným splacením. Výše náhrady nákladů se určí
jako součin předčasně splacené části jistiny zápůjčky a čísla 0,01, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem zápůjčky 1 rok, nebo čísla 0,005, není-li tato
doba delší než jeden rok s tím, že bude-li takto stanovená výše náhrady nákladů přesahovat částku úroku, kterou by zákazník zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení
zápůjčky, stanoví se náhrada nákladů ve výši takto zjištěné částky úroků.
C. Vyhledávání v databázi
Provident Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí zápůjčky.
To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.
V případě, že je žádost o zápůjčku zamítnuta na základě vyhledávání v databázi o spotřebitelích za účelem posouzení jejich schopnosti splácet úvěr, Provident bezodkladně
a bezplatně informuje zákazníka o výsledku tohoto nahlédnutí a oznámí mu informaci o použité databázi, pokud není poskytnutí této informace v rozporu s právními
předpisy na ochranu osobních údajů nebo veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.
D. Právo na návrh textu Smlouvy o zápůjčce, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Máte právo obdržet bezplatně návrh textu Smlouvy o zápůjčce, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. To neplatí, pokud Provident v okamžiku žádosti není ochoten
přistoupit k uzavření Smlouvy o zápůjčce s Vámi.
Zákazník má právo obdržet bezplatně jedno vyhotovení návrhu textu Smlouvy o zápůjčce v listinné podobě, a to v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy
o zápůjčce.
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E. Finanční arbitr
Zákazník se může obrátit na finančního arbitra za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze Smlouvy o zápůjčce (http://www.finarbitr.cz).

