Poučení o právu na odstoupení od smlouvy o úvěru („Smlouva“)
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

1.

Právo odstoupit od Smlouvy

1.1.

Máte právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po datu uzavření
Smlouvy.

1.2.

Pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy zašlete text odstoupení v písemné formě na
adresu společnosti EC Financial Services, a.s., se sídlem Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany,
(např. formou dopisu, ve kterém uvedete, že od konkrétní smlouvy o spotřebitelském smlouvy
odstupujete a který zašlete na uvedenou adresu prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb). Můžete použít také přiložený vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, není to
však Vaší povinností. Tento formulář je dostupný také v Klientském portálu na naší webové
stránce www.smartpujcka.cz.

1.3.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění
práva odstoupit od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2.

Důsledky odstoupení od Smlouvy

2.1.

Pokud odstoupíte od Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů
ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od Smlouvy, všechny
platby, které jsme od Vás obdrželi. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek,
který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.
V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

2.2.

Pokud Vám před tím, než obdržíme Vaše odstoupení od Smlouvy, poskytneme úvěr, jste
povinen(na) do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení zaplatit jistinu a sjednaný úrok vypočtený
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do dne, kdy byla jistina splacena; plnění se hradí k účtu uvedenému ve Smlouvě pro placení
splátek pod variabilním symbolem, kterým je číslo Smlouvy.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na adrese uvedené výše.
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Příloha č. 1 Vzorové oznámení o odstoupení od Smlouvy
Oznámení o odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Adresát:
EC Financial Services, a.s.
Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o úvěru
Číslo:
Datum uzavření:
Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Datum narození spotřebitele:
Datum:
Podpis spotřebitele:
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