CO VŠE POTŘEBUJETE VĚDĚT, NEŽ SI PŮJČÍTE
Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru
1. ÚDAJE O NÁS (Údaje o poskytovateli/věřiteli spotřebitelského úvěru)
Věřitel

Money Store s.r.o.

Adresa

Korunní 810/104A, 101 00 Praha 10

Telefonní číslo

+420 274 780 961

E-mailová adresa

info@klaplo.to

Adresa internetových stránek

www.klaplo.to

2. CO VÁM NABÍZÍME? (Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru)
Druh spotřebitelského úvěru

Nabízíme Vám účelový úvěr na zaplacení Vašich účtů,
dokladů nebo složenek.

Celková výše spotřebitelského úvěru

Získáte od nás 10000,- Kč.

To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku
poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr.

Tuto částku použijeme na zaplacení vašich účtů. Vy nám
stejnou částku vrátíte v dohodnutém termínu.

Podmínky čerpání

Peníze převedeme přímo na bankovní účet poskytovatele
služeb uvedeného na faktuře, dokladu nebo složence,
které jste k žádosti o zápůjčku ofotili. O nic se nestaráte.
Účty jsou zaplacené.

To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze.

Doba trvání spotřebitelského úvěru

Zápůjčka trvá, dokud ji celou nesplatíte včetně úroků a
případných nákladů, které vzniknou, pokud se s platbou
zpozdíte.

Splátky a případně způsob rozdělení splátek

Zápůjčku vrátíte uhrazením 1 celkové splátky, ve které
jsou započítány veškeré poplatky i úroky. Pro odložení
splatnosti zápůjčky o 31 dní je nutné, abyste nás o to
požádal. V takovém případě činí poplatek za odložení
splatnosti 300,- Kč.
Platba je splatná k -

Celková částka, kterou je třeba zaplatit
To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné další
náklady související s Vaším úvěrem.

10095,- Kč, pokud půjčku prodloužíte o dalších 31 dní,
zaplatíte celkem 13495,- Kč

3. KOLIK VÁS TO BUDE STÁT? (Náklady spotřebitelského úvěru)
Zápůjční úroková sazba nebo případně různé zápůjční
úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr, vztahují

Výše úroku je 0 % denně, v případě prodloužení půjčky o
dalších 31 dní je 1% denně od data prodloužení.

Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

RPSN vašeho úvěru je 12% ročně, v případě prodloužení
půjčky o dalších 31 dní je RPSN za celé období půjčky
484%

Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční
procento celkové výše úvěru.

Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky

Je pro získání úvěru nebo pro jeho získání za nabízených
podmínek nezbytné uzavřít — pojištění úvěru nebo —
smlouvu o jiné doplňkové službě?

Pojištění úvěru ani jiné doplňkové služby ke smlouvě
nenabízíme.

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

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

Za uzavření smlouvy si účtujeme 95,- Kč. Tato částka
zahrnuje náklady na ověření vašich údajů, na kontrolu
žádosti a prověření schopnosti splácet. Žádný poplatek
dopředu neposíláte. Uhradíte ho společně se splátkou
zápůjčky. V případě prodloužení zaplatíte další poplatek a
to poplatek za prodloužení půjčky ve výši 300,-Kč.

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

Náklady související se smlouvou, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr, nelze jednostranně měnit.

Náklady v případě opožděných plateb

Pokud nezašlete splátku v dohodnutém termínu, budete
platit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,1 % denně
z dlužné částky. Naúčtujeme vám i zákonný úrok z
prodlení z dlužné částky ve výši dle platného nařízení
vlády1. Započítáme také náhradu účelně vynaložených
nákladů, které nám vznikly v souvislosti s prodlením, a to
ve výši 30 Kč za každý den prodlení spolu s částkami za
upomínky ve výši 150,- Kč, které Vám budou účtovány
5. a 10. den co jste v prodlení.

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

Informaci o tom, že nesplácíte řádně, můžeme zaslat do
databáze REPI (Registr platebních informací) a případně
do dalších registrů.

4. NA CO MÁTE PRÁVO? (Další důležité právní aspekty)
Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr

Na odstoupení od smlouvy máte právo do 14
kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.

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

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

Ano. Zápůjčku můžete kdykoliv úplně nebo částečně
splatit před termínem splatnosti. O záměru předčasně
vrátit zápůjčku jste povinni nás informovat
prostřednictvím našeho e-mailu. My máme na druhou
stranu právo na náhradu účelně vynaložených nákladů,
které nám vznikli v souvislosti s předčasným splacením
ve výši odpovídající 0,5 % z předčasně splacené části
celkové výše úvěru.
Abychom zjistili, jak se Vám daří splácet půjčky,
podíváme se do databáze REPI (Registr platebních
informací), dále do insolvenčního rejstříku a do centrální
evidence exekucí.
Pokud Vám žádost o úvěr zamítneme na základě

1 úrok z prodlení ročně ze stávajícího dluhu ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den
kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů

pořádkem nebo veřejnou bezpečností.

vyhledávání v databázi REPI, budeme Vás o tom
informovat.

Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr

Návrh smlouvy budete mít uložený a kdykoli k němu
budete mít přístup v mobilní aplikaci pod svými
přihlašovacími údaji s možností si návrh smlouvy
stáhnout a uložit mimo mobilní aplikaci.

Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu
smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. To neplatí,
pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten 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
této smlouvy

Informace platí do konečného vypořádání a ukončení
smlouvy o spotřebitelském úvěru.

5. CO JEŠTĚ POTŘEBUJETE VĚDĚT? (Dodatečné informace, které vám musíme sdělit, když
poskytujeme finanční služby na dálku)
a) o věřiteli
Zástupce věřitele ve Vašem domovském členském státě

Věřitel poskytuje služby v ČR bez zástupce.

Zápis v rejstříku

Věřitel je zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. C 109666 a dále
v živnostenském rejstříku.

Orgán dohledu

Na dodržování pravidel dohlíží Česká národní banka.

b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Výkon práva na odstoupení od této smlouvy

Na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu máte 14
kalendářních dní ode dne jejího podpisu. Odstoupení nám
musíte poslat v listinné podobě na naši adresu.
Doporučený dopis na adresu naší společnosti pošlete
nejpozději poslední den uvedené lhůty, jinak Vám právo
na odstoupení od smlouvy zanikne.
Pokud za Vás mezitím uhradíme žádanou částku, budete
ji muset co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od odstoupení
od smlouvy, poslat na náš účet uvedený ve smlouvě o
zápůjčce. Zároveň k této částce bude připočten úrok
odpovídající době, po kterou trvala zápůjčka.

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

Řídíme se českým právem.

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

Všechny spory budou rozhodovány věcně a místně
příslušným soudem ČR podle platných právních předpisů.

Užívání jazyků

Veškerá komunikace, informace a smluvní podmínky
budou v českém jazyce.

c) o prostředcích nápravy
Existence mechanismu mimosoudního urovnávání
stížností a prostředků nápravy a přístup k němu

Případné spory týkající se spotřebitelského úvěru můžete
řešit za pomoci finančního arbitra se sídlem Legerova
1581/69, 110 00 Praha 1 (www.finarbitr.cz). Nebo se
můžete obrátit na orgán dohledu.

PŘÍLOHA Č. 1 FORMULÁŘE PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
Vzorec pro výpočet roční procentní sazby nákladů (RPSN):
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kde:
X je roční procentní sazba nákladů,
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 čerpání a datem každého následného čerpání, proto t 1
= 0,
m´ je číslo poslední splátky jistiny nebo nákladů,
l je číslo splátky jistiny nebo nákladů,
D1 je výše splátky jistiny nebo nákladů,
sl je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky jistiny nebo nákladů.
Vysvětlivky:
a) Částky placené oběma stranami v různých okamžicích nemusí být nutně stejné a nemusí být nutně placeny ve stejných
intervalech.
b) Počátečním datem je datum prvního čerpání.
c) Časové intervaly použité ve výpočtech se vyjadřují v letech nebo ve zlomcích roku. Má se za to, že rok má 365 dní (nebo
366 dní u přestupných roků), 52 týdnů nebo 12 stejně dlouhých měsíců. Má se za to, že takový měsíc má 30,41666 dní (tzn.
365/12), a to bez ohledu na to, zda se jedná o přestupný rok.
d) Nelze-li časové intervaly použité ve výpočtech vyjádřit celým číslem počtu týdnů, měsíců nebo let, vyjádří se celým
číslem počtu jednoho z uvedených časových úseků v kombinaci s počtem dní. Při použití dní se
1. počítá každý den včetně víkendů a svátků,
2. stejné časové úseky a poté dny odpočítávají směrem nazpět ke dni prvního čerpání,
3. délka období ve dnech určí bez prvního dne a včetně posledního dne a vyjádří se v letech tak, že se toto období vydělí
počtem dní (365 nebo 366) úplného roku počítaného nazpět od posledního dne do téhož dne předchozího roku.
e) Výsledek výpočtu se vyjadřuje s přesností na nejméně jedno desetinné místo. Je-li hodnota číslice na následujícím
desetinném místě větší nebo rovna 5, hodnota číslice na příslušném desetinném místě se zvyšuje o jednu.
f) Rovnice může být přepsána pomocí jediné sumy toků (A k), které budou kladné nebo záporné, neboli poskytnuté nebo
přijaté v obdobích 1 až n, vyjádřených v letech, tj.

kde S je celková současná hodnota toků, přičemž X se stanoví tak, aby hodnota S byla nulová.
Příklad výpočtu RPSN :
Jednoduchý úvěr kdy jistina je splatná najednou s úrokem a poplatkem za poskytnutí úvěru vypočteme takto:

j+ p+
j=

d . j .u
100
d

( 1+ R ) 365
kde
u = úrok v %, j = jistina úvěru, p = součet všech poplatků, d = počet dní půjčky (d = 31 nebo prodloužená d= 62), R =
RPSN /100
Pro úvěr ve výši 10.000 Kč s poplatkem 95 Kč a dobou půjčky 31 dní vyjde RPSN a úrokem 0 % takto:

10000+95+
10000=

10000.31.0
100
31

( 1+ R ) 365
31

( R+1 ) 365 .2000−2019=0
Řešením rovnice je R = 0.12 po vynásobení 100 získáme výsledné RPSN = 12 %
Příklad výpočtu RPSN po prodloužení půjčky o 31 dní:
Jednoduchý úvěr kdy jistina je splatná najednou s úrokem a poplatkem za poskytnutí úvěru vypočteme takto:

j+ p+
j=

d . j .u
100
d

( 1+ R ) 365
kde
u = úrok v %, j = jistina úvěru, p = součet všech poplatků, d = počet dní půjčky (d = 31 nebo prodloužená d= 62), R =
RPSN /100
Pro úvěr ve výši 10.000 Kč s poplatkem 95 Kč a poplatkem za prodloužení 300 Kč a dobou půjčky 62 dní a úrokem po
prodloužení ve výši 1 % vyjde RPSN takto:

10000+395+
10000=

10000.31.1
100

( 1+ R )

62
365

62

( R+1 ) 365 .2000−2699=0
Řešením rovnice je R = 4.84 po vynásobení 100 získáme výsledné RPSN = 484 %

