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INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 
nabídka číslo VZOR  

 

  

1.Údaje o věřiteli/zprostředkovateli/dlužníkovi spotřebitelského úvěru 

 

Úvěrující 

Adresa  

Telefonní číslo 

Datová schránka  

E-mailová adresa  

Adresa internetových stránek  

UNILEASING a.s. 

Randova 214, 339 01 Klatovy I 

(+420) 376 357 111 

y4wgtg2 

unileasing@unileasing.cz 

www.unileasing.cz 
Zprostředkovatel 

Adresa 

Telefonní číslo 

E-mailová adresa  

 

Úvěrovaný (klient) 

Adresa 

Telefonní číslo 

E-mailová adresa 

 

 

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru 

 

Druh spotřebitelského úvěru Vázaný spotřebitelský úvěr 
Celková výše spotřebitelského úvěru 262 500,00 Kč 
Podmínky čerpání Úvěr bude čerpán převodem na bankovní účet dodavatele po předání 

předmětu financování. 
Doba trvání spotřebitelského úvěru 48 měsíců 
Splátky a případně rozdělení splátek  Budete muset uhradit toto: 

- výše  splátky: 7 660,00 Kč 

- počet splátek: 48  

- četnost plateb: měsíční 

- splátky: anuitní 

- termín splatnosti: vždy k 1.dni v měsíci 
Celková částka, kterou je třeba zaplatit 367 680,00 Kč 
Název zboží/služby 

cena v hotovosti včetně DPH 
ŠKODA FABIA 1,0 MPI 59kW 

350 000,00 Kč 
Požadované zajištění 

 
Úvěr bude zajištěn zajišťovacím převodem vlastnického práva k předmětu 

financování. 
 

3. Náklady spotřebitelského úvěru 

 

Výpůjční úroková sazba, která se na smlouvu, ve 

které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahuje 
9,50 % p.a. 

pevná sazba 
Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 

 
17,03 % ke dni předpokládaného poskytnutí úvěru 1.10.2022. Do RPSN je 

zahrnuto havarijní pojištění ve výši 9 887 Kč za rok. Do RPSN není 

zahrnuto pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla 

(zákonné pojištění). 
Pokud je pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro 

jeho získání za nabízených podmínek nezbytné 

uzavřít 

-pojištění úvěru nebo 

-smlouvu o jiné doplňkové službě. 

 

 

 

NE 

NE 

Související náklady 0,00 Kč 
Vyžaduje se vedení jednoho nebo více účtů 

zaznamenávající platební transakce a čerpání 
NE 

Výše nákladů na používání zvláštního platebního 

prostředku (např. kreditní karty) bude-li užit 
0,00 Kč 

Veškeré případné další náklady vyplývající ze 

smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr 
Poplatek za uzavření smlouvy: 

0,00 Kč  
Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady 

související se smlouvou, ve které se sjednává 

spotřebitelský úvěr, změnit 

- 

Případné povinnosti zaplatit náklady za služby notáře NE 
Náklady v případě opožděných plateb Za opožděné platby Vám bude účtováno: 
 a/ zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem 
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upravujícím úroky z prodlení. Aktuálně 15,00 % p.a. 

b/ kromě zákonného úroku z prodlení smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně 

z dlužné částky. 

c/ dále smluvní pokuta ve výši 200,- Kč za každou písemnou, telefonickou,  

e-mailovou či faxovou výzvu či upomínku adresovanou klientovi nebo 

osobě poskytující zajištění závazku klienta, v souhrnu však maximálně  

3 000,- Kč za kalendářní rok  

d/ současně účelně vynaložené náklady, které vznikly v souvislosti 

s prodlením klienta se zaplacením jakékoliv úvěrové platby dle Smlouvy: 

- náklady na vymáhání pohledávky, zejména sjednané náklady na výjezd za 

účelem vymáhání dlužné částky ve výši 9 Kč za ujetý 1 km a 200,- Kč za 1 

hodinu práce každého pracovníka, nejméně však 2.000,- Kč za jeden výjezd, 

- dále i případné vlastní náklady společnosti viz ceník služeb na 

www.unileasing.cz 

- nebo náklady vynaložené společností na činnost inkasní společnosti nebo 

jiného zmocněnce, který zajišťuje inkaso dlužné částky 

 

Nároky na úrok z prodlení, na smluvní pokuty, náhradu škody a ušlého 

zisku má společnost právo snížit, případně klientovi prominout. 

 

Souhrn všech uplatněných smluvních pokut nepřesáhne částku 50% výše 

úvěru, nejvíce však 200.000,- Kč. 

 

Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít další závažné důsledky, například 

nucený prodej majetku a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti. 
 

4. Další důležité právní aspekty 

 

Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se 

sjednává spotřebitelský úvěr 
ANO 

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. 

Pro případ předčasného splacení úvěru má věřitel právo na náhradu nákladů 

vzniklých v přímé souvislosti s předčasným splacením. Výše náhrady nákladů se 

vypočte jako 1 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru, přesahuje-li doba 

mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru jeden rok. Není-li tato 

doba delší než jeden rok, výše náhrady nákladů se vypočte jako 0,5 % z předčasně 

splacené části celkové výše úvěru. Takto vypočtené částky lze snížit, případně 

neúčtovat vůbec. 

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. 

V případě poskytnutí informací před uzavřením 

smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, 

nebo před návrhem na uzavření této smlouvy doba, 

kterou je věřitel vázán těmito informacemi 

 

 

Tyto informace platí do 9.11.2022 

 

Klient požadoval kopii návrhu smlouvy:  ANO  -  NE 

 

Dotazy klienta (případně jaké):   ANO - NE 

 

 

Klient prohlašuje, že mu bylo poskytnuto náležité vysvětlení, aby byl schopen posoudit, že navrhovaná smlouva odpovídá jeho 

potřebám a finanční situaci. 

Klient prohlašuje, že mu informace před uzavřením smlouvy byly poskytnuty dne: 1.10.2022 

 

 

 

........................................................... 

UNILEASING a.s. 

 

 

 

........................................................... 

klient 
 

 

http://www.unileasing.cz/

