VYSVĚTLENÍ PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ
společnosti EC Financial Services, a.s., se sídlem na adrese Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany,
IČO: 242 43 744, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 18353 („ECFS“)
ECFS je jako poskytovatel spotřebitelského úvěru dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském
úvěru, ve znění pozdějších předpisů („ZSÚ“) povinna svým klientům („Klienti“ a jednotlivě jako
„Klient“) poskytnout předsmluvní informace ve vztahu ke spotřebitelskému úvěru, o jehož sjednání má
Klient zájem („Úvěr“ a „Předsmluvní informace“). Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Klientům
ECFS jednoduché vysvětlení, které jim umožní správně pochopit význam Předsmluvních informací
a porozumět pojmům, které jsou v Předsmluvních informacích použity, aby mohli učinit informované
rozhodnutí, zda uzavřou s ECFS smlouvu o úvěru („Smlouva o úvěru“).
1. K čemu Předsmluvní informace Klientovi slouží
Předsmluvní informace slouží Klientovi k tomu, aby mohl posoudit, zda podmínky Úvěru odpovídají
jeho potřebám a finanční situaci a aby mohl porovnat nabídku ECFS s nabídkou jiných poskytovatelů
spotřebitelského úvěru.
ECFS doporučuje Klientovi, aby si Předsmluvní informace před uzavřením Smlouvy o úvěru důkladně
prostudoval.
2. Co Klient v Předsmluvních informacích nalezne
Předsmluvní informace obsahují nejdůležitější informace o parametrech a podmínkách Úvěru.
Předsmluvní informace jsou Klientovi v souladu se ZSÚ poskytovány v podobě standardního
formuláře, který je rozdělen do 5 částí, které se dále dělí na jednotlivé sekce. Níže ECFS ve
zjednodušené formě vysvětluje, jaké informace o Úvěru Klient v jednotlivých částech a sekcích
nalezne a jaký význam tyto informace pro Klienta mají.

Záhlaví
V této části jsou uvedeny základní identifikační a kontaktní údaje ECFS, které umožňují Klientovi
ECFS kdykoli kontaktovat.

Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru
V této části jsou uvedeny informace o základních parametrech Úvěru.
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V této sekci jsou uvedeny informace, které stručně
vystihují právní povahu Úvěru.
ECFS poskytuje úvěr jako:
− bezúčelový – Klient může prostředky využít dle svého
uvážení;
− bezhotovostní – Klient obdrží prostředky převodem na
svůj účet a prostřednictvím bezhotovostního převodu
na účet ECFS Klient Úvěr i splácí;
− úvěr s pevnou úrokovou sazbou – úroková sazba se
po celou dobu trvání Úvěru nemění; a
− úvěr sjednaný na dobu určitou – Klient musí Úvěr
splatit v pravidelných měsíčních splátkách do
stanoveného data.

Druh spotřebitelského úvěru

Celková výše spotřebitelského úvěru

V této sekci je uvedena výše částky, kterou bude mít
Klient po uzavření Smlouvy o úvěru k dispozici (bude mu
zaslána na jeho účet).
V této sekci jsou uvedeny podmínky, které Klient musí
splnit pro čerpání Úvěru.
Pro čerpání Úvěru je nutné pouze uzavření Smlouvy
o úvěru. Splnění dalších podmínek ECFS nevyžaduje. Po
uzavření Smlouvy o úvěru ECFS Klientovi zašle peněžní
prostředky na jeho účet do 5 pracovních dnů ode dne
uzavření Smlouvy o úvěru.

Podmínky čerpání

Doba trvání spotřebitelského úvěru

V této sekci je uvedena doba mezi odesláním peněžních
prostředků Úvěru na účet Klienta a stanoveným
okamžikem, kdy má dojít ke splacení Úvěru, tj. počet
měsíců, po které bude Klient Úvěr splácet.
V této sekci je uvedena informace o tom:
−
−

Splátky a případně způsob rozdělení
splátek
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−

kolik splátek musí Klient zaplatit,
výše jednotlivých splátek – všechny splátky mají
stejnou výši; a
splatnost splátky – Klient hradí splátky vždy jednou
měsíčně ke dni, jehož označení se shoduje se dnem,
kdy ECFS Klientovi zaslala peněžní prostředky na
účet. První splátka proběhne měsíc ode dne odeslání
prostředků Úvěru na účet Klienta. Pokud tedy ECFS
Klientovi zaslala prostředky např. 10. dubna, bude
první splátka splatná dne 10. května a každá další
splátka vždy o měsíc později (10. června,

www.smartpujcka.cz
tel.: 844 600 300
info@smartpujcka.cz
2
SMLD_SP_VPI_1_2019_12

10. července atd.).
V případech, kdy den splatnosti připadne na den, který
daný měsíc nemá (např. prostředky Úvěru budou
odeslány 31. března a první splátka by měla být
uhrazena dne 31. dubna), pak Klient hradí splátku
v poslední den příslušného měsíce (v tomto případě
30. dubna).
Pokud den splatnosti připadá na den pracovního klidu
(sobota, neděle, svátek), je Klient povinen splátku
uhradit v bezprostředně následující pracovní den.
V pravidelných splátkách, které mají stejnou výši, je
zahrnuta jistina, smluvní úrok i poplatek za sjednání
úvěru.

Celková částka, kterou je třeba zaplatit

V této sekci je uvedena celková částka, kterou musí Klient
ECFS uhradit, aby byly jeho dluhy z Úvěru zcela
vyrovnány. Jedná se o součet jistiny, smluvních úroků a
poplatku za poskytnutí úvěru. Tato částka vychází
z předpokladu, že Klient bude Úvěr řádně splácet.

Náklady spotřebitelského úvěru
V této části Klient nalezne informaci o tom, kolik ho bude Úvěr celkově stát.

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

V této sekci je uvedena roční úroková sazba (p.a.) na
základě které bude počítán smluvní úrok, který Klient
ECFS zaplatí za poskytnutí Úvěru.
Úrok narůstá denně ze skutečné výše načerpané a
nesplacené jistiny Úvěru. Denní úrok je stanoven z roční
úrokové sazby s předpokladem kalendářního roku
trvajícího 365 dní.
Údaj RPSN má Klientovi pomoci porovnat nabídky
spotřebitelských úvěrů od různých poskytovatelů.

Roční procentní
(RPSN)

sazba

nákladů

RPSN vyjadřuje náklady Úvěru, které je Klient povinen
zaplatit za jeden rok trvání Smlouvy o úvěru jako procento
z částky Úvěru.
Do výpočtu RPSN jsou zahrnuty veškeré náklady, které
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bude Klient muset zaplatit za poskytnutí Úvěru (smluvní
úroky a poplatek za poskytnutí úvěru). Zohledněny
naopak nejsou ty náklady, které mohou Klientovi
vzniknout v případě, že se dostane do prodlení se
splácením Úvěru.
Je pro získání úvěru nebo pro jeho
získání za nabízených podmínek
nezbytné uzavřít
− pojištění úvěru nebo
− smlouvu o jiné doplňkové službě?

V této sekci by byly uvedeny další doplňkové služby (jako
je např. pojištění schopnosti Úvěr splácet).
ECFS však v souvislosti s Úvěrem sjednání žádné
doplňkové služby nepožaduje.

Související náklady

V této sekci jsou uvedeny veškeré náklady, které Klient
musí v souvislosti se Smlouvou o úvěru vynaložit a které
nejsou uvedeny v jiné části Předsmluvních informací.
ECFS po Klientovi požaduje (kromě smluvního úroku
z prodlení) pouze poplatek za sjednání Úvěru.

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

V této sekci by byly uvedeny podmínky, za nichž je ECFS
oprávněna změnit výši souvisejících nákladů uvedenou
výše.
Smluvní úrok i poplatek za sjednání Úvěru jsou ve
Smlouvě o úvěru stanoveny pevnou sazbou. Klient by
tedy se změnou jejich výše musel souhlasit. ECFS není
oprávněna jednostranně měnit výši smluvního úroku ani
poplatku za sjednání úvěru.
Pod touto kategorií jsou zahrnuty smluvní sankce a další
náklady, které ECFS může po Klientovi požadovat
v případě, že Úvěr nebude řádně splácet.

Náklady v případě opožděných plateb
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ECFS může požadovat:
− zákonný úrok z prodlení z dlužné částky;
− smluvní pokutu, a to:
(i) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, a
(ii) smluvní pokutu za každou zaslanou upomínku
(500 Kč/upomínka),
přičemž souhrn všech výše uvedených smluvních
pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové
výše
spotřebitelského
úvěru,
nejvýše
však
200 000 Kč;
− náhradou účelně vynaložených nákladů, a to:
(i) náklady na zaslání upomínky
(250 Kč/upomínka), a
(ii) v případě
postoupení
dlužných
částek
k vymáhání inkasnímu pracovníkovi náklady
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na činnost inkasního pracovníka (750 Kč).
ECFS zároveň Klienta upozorňuje na další negativní
důsledky porušení povinnosti Úvěr řádně splácet, kterými
jsou:
− možnost celý Úvěr zesplatnit (Klient v tomto případě
ztratí možnost splácet Úvěr postupnými splátkami);
− možnost vymáhat úhradu dlužných částek soudní
cestou, což vede k navýšení celkové dlužné částky
o náklady soudního, exekučního či insolvenčního
řízení a právního zastoupení, které bude muset ECFS
vynaložit a které bude oprávněna po Klientovi
požadovat.

Další důležité právní aspekty
V této části jsou uvedeny informace o některých právech Klienta a podmínkách, za nichž je Klient
může uplatnit.

Právo na odstoupení od smlouvy

Klient má právo od smlouvy odstoupit. Podrobněji jsou
informace rozvedeny v části „Dodatečné informace, které
mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb
na trh na dálku“ v sekci „Výkon práva na odstoupení od
této smlouvy.“
Klient má právo předčasně splatit Úvěr, a to zcela nebo
z části. Předčasné splacení znamená splacení Úvěru před
sjednaným datem splatnosti.

Právo na předčasné splacení úvěru
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V případě předčasného splacení nebude ECFS po
Klientovi požadovat úhradu poměrné části smluvního
úroku a poplatku za sjednání Úvěru. Zároveň však bude
od Klienta požadovat náhradu účelně vynaložených
nákladů, které jí vznikly v důsledku předčasného splacení
Úvěru.
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V této sekci jsou uvedeny informace k účelně
vynaloženým nákladům, které ECFS může po Klientovi
požadovat.

Věřitel má v případě předčasného
splacení nárok na náhradu nákladů

ECFS náklady stanoví pro každý jednotlivý případ. Výše
náhrady nákladů nesmí přesáhnout 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, nesmí
výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně
splacené části celkové výše Úvěru. Zároveň výše náhrady
nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by byl Klient
povinen platit za dobu od předčasného splacení do
plánovaného splacení Úvěru.
V této sekci ECFS Klienta informuje o jeho právu, aby byl
ze strany ECFS informován, pokud bude jeho žádost
o Úvěr zamítnuta v důsledku vyhledávání v databázích.
V případě ECFS se jedná především o tyto databáze:
− Nebankovní registr klientských informací, který
provozuje spolek Czech Non-Banking Credit
Bureau, z.s.p.o., IČO: 712 36 384, se sídlem
Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaný ve
spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze, sp.zn. L 58499; a
− Registr platebních informací, který provozuje
společnost
CRIF
–
Registr
platebních
informací s. r. o., IČO: 057 75 809, se sídlem
Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, sp. zn. C 268784.

Vyhledávání v databázi

Právo na návrh smlouvy, ve které se
sjednává spotřebitelský úvěr
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V této sekci ECFS Klienta informuje o jeho právu, aby mu
ECFS před sjednáním Smlouvy o úvěru poskytla alespoň
jedno její vyhotovení.
Klient má vyhotovení Smlouvy o úvěru k dispozici rovněž
poté, co je Smlouva uzavřena v Klientském portálu na
webových stránkách www.smartpujcka.cz.
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Doba, po kterou je věřitel vázán těmito
informacemi
poskytnutými
před
uzavřením smlouvy, ve které se
sjednává spotřebitelský úvěr nebo
návrhem na uzavření této smlouvy.

V této sekci je uvedena doba, po kterou je nabídka Úvěru
za stanovených podmínek platná. Předsmluvní informace
však mají pouze informativní povahu a ECFS není
povinna s Klientem Smlouvu o úvěru uzavřít.

Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh
na dálku
V této části jsou uvedeny některé další informace, které souvisí se skutečností, že Smlouva o úvěru
je uzavírána prostřednictvím Klientského portálu na webových stránkách www.smartpujcka.cz.
a) o věřiteli
Zástupce
věřitele
ve
domovském členském státě

Vašem

Zápis v rejstříku

Tato sekce není pro ECFS relevantní.
V této sekci jsou uvedeny údaje o zápisu ECFS
v obchodním rejstříku.
V této sekci je uveden orgán, který dohlíží na plnění
povinností ECFS jako poskytovatele spotřebitelského
úvěru. Tímto orgánem je Česká národní banka.

Orgán dohledu

b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
V této části jsou uvedeny informace o možnosti Klienta od
Smlouvy o úvěru odstoupit.

Výkon práva na odstoupení od této
smlouvy
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Od Smlouvy o úvěru může klient odstoupit v písemné
formě ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne jejího uzavření.
Lhůta pro odstoupení je zachována, je-li oznámení
o odstoupení předáno k poštovní přepravě v poslední den
lhůty.
V oznámení o odstoupení nemusí být uveden žádný
důvod. Pro odstoupení může Klient využít vzorového
formuláře, který obdrží spolu se Smlouvou o úvěru a který
je rovněž dostupný v Klientském portálu na webových
stránkách www.smartpujcka.cz.
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Následky odstoupení:
− ECFS po Klientovi nebude požadovat poplatek za
sjednání úvěru ani žádné další plnění s výjimkou
jistiny Úvěru a části smluvního úroku (viz níže);
− Klient je povinen nejpozději do 30 dnů od odeslání
oznámení o odstoupení vrátit jistinu Úvěru a úrok
z jistiny Úvěru ve výši, na který by ECFS vznikl nárok,
pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za
období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán
(tj. od okamžiku, kdy Klient obdržel prostředky) do
dne, kdy byla jistina splacena. Částka smluvního
úroku připadajícího na jeden den je uvedena ve
Smlouvě o úvěru.

Podrobnější poučení o právu Klienta na odstoupení je
uvedeno v dokumentu Vzorové poučení o právu na
odstoupení od smlouvy o úvěru dostupném na:
www.smartpujcka.cz/informace-trvale-pristupnespotrebiteli.
Právo státu, podle nějž postupuje
věřitel před uzavřením smlouvy, ve
které se sjednává spotřebitelský úvěr

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

Užívání jazyků

V této sekci je uvedena informace o právu, kterým se
budou vztahy ECFS a Klienta řídit před tím, než bude
uzavřena Smlouva o úvěru.
Tímto právem je právo české.
V této sekci je uvedena informace o právu, kterým se
budou vztahy ECFS a Klienta řídit po uzavření Smlouvy
o úvěru, případně o doložce zakládající příslušnost soudů
určitého státu k řešení sporů ze Smlouvy o úvěru.
Rozhodné je české právo a případné spory ze Smlouvy
o úvěru jsou oprávněny posuzovat vedle finančního
arbitra též české soudy.
V této sekci je uveden jazyk, ve kterém ECFS s Klientem
komunikuje.

c) o prostředcích nápravy
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Existence mechanismu mimosoudního
urovnávání
sporů
a
prostředků
nápravy a přístup k němu
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V této sekci ECFS informuje Klienta o jeho oprávnění
obrátit se v případě sporu vzniklého mezi ECFS a
Klientem na mimosoudní orgán řešení sporů – finančního
arbitra.
Klient je dále informován o možnosti podat podnět
k orgánu dohledu (České národní bance).
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