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Èiastka 55

Príloha è. 3
k zákonu è. 129/2010 Z. z.

TANDARDNÉ EURÓPSKE INFORMÁCIE O SPOTREBITE¼SKOM ÚVERE
1. Totonos a kontaktné údaje verite¾a/sprostredkovate¾a spotrebite¾ského úveru
Verite¾
Adresa

[Totonos]
[Adresa trvalého pobytu alebo adresa na doruèovanie,
ktorú má poui spotrebite¾]

Telefónne èíslo (*)
E-mailová adresa (*)
Faxové èíslo (*)
Webové sídlo (*)
Prípadne
Sprostredkovate¾ úveru
Adresa

[Totonos]
[Adresa trvalého pobytu alebo adresa na doruèovanie,
ktorú má poui spotrebite¾]

Telefónne èíslo (*)
E-mailová adresa (*)
Faxové èíslo (*)
Webové sídlo (*)
(*) Táto informácia nie je pre verite¾a/sprostredkovate¾a povinná.

2. Opis hlavných vlastností spotrebite¾ského úveru
Druh spotrebite¾ského úveru
Celková výka spotrebite¾ského úveru
(Maximálna výka alebo celková èiastka, ktorá bola
dohodnutá v zmluve o spotrebite¾skom úvere)
Podmienky, ktoré upravujú èerpanie peòaných
prostriedkov
(Akým spôsobom a kedy spotrebite¾ dostane peniaze)
Doba trvania zmluvy o spotrebite¾skom úvere

Èiastka 55

Zbierka zákonov è. 129/2010

Splátky a prípadne poradie,
v ktorom sa budú splátky poukazova
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Spotrebite¾ musí zaplati:
[Výka, poèet a frekvencia splátok, ktoré zaplatí
spotrebite¾]
Úrok a/alebo poplatky sa budú spláca takto:

Celková èiastka, ktorú bude spotrebite¾ musie zaplati [Súèet celkovej výky úveru a celkových nákladov
spojených s úverom]
(Výka poièanej istiny plus úroky
a prípadné náklady spojené
so spotrebite¾ským úverom)
Prípadne
Spotrebite¾ský úver sa poskytuje vo forme
odloenej platby za tovar
alebo slubu alebo je viazaný na dodanie
konkrétneho tovaru alebo poskytnutie sluby
Názov tovaru/sluby
Predajná cena
Prípadne
Vyadované záruky
(Opis záruky, ktorú bude musie spotrebite¾
poskytnú v súvislosti so zmluvou
o spotrebite¾skom úvere)

[Typ záruky]

Prípadne
Splátky nevedú k okamitej amortizácii istiny

3. Náklady spojené so spotrebite¾ským úverom
Úroková sadzba spotrebite¾ského úveru
alebo v prípade potreby rôzne
úrokové sadzby spotrebite¾ského úveru,
ktoré sa vzahujú na zmluvu
o spotrebite¾skom úvere

[%
 fixná alebo
 variabilná (s indexom alebo referenènou sadzbou,
ktoré sa vzahujú na pôvodnú úrokovú sadzbu
spotrebite¾ského úveru)
 obdobia]

Roèná percentuálna miera nákladov
(Celkové náklady vyjadrené ako roèné percento
z celkovej výky úveru
Roèná percentuálna miera nákladov pomáha
spotrebite¾ovi porovna si rôzne ponuky.)

[% reprezentatívny príklad, v ktorom sa uvedú vetky
predpoklady pouité na výpoèet tejto miery]

Priemerná hodnota roènej percentuálnej miery
nákladov

[% platná pre rovnaký typ spotrebite¾ského úveru
a rovnakú zmluvnú splatnos]
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Na získanie spotrebite¾ského úveru alebo na získanie
spotrebite¾ského úveru za ponúkaných podmienok sa
musí uzavrie
 poistenie na zabezpeèenie spotrebite¾ského úveru
alebo
 ïalia zmluva o doplnkovej slube
(Ak náklady spojené s týmito slubami nie sú
verite¾ovi známe, nezahàòajú sa do roènej
percentuálnej miery nákladov.)
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Áno/nie [ak áno, uveïte druh poistenia]
Áno/nie [ak áno, uveïte druh doplnkovej sluby]

Súvisiace náklady
Prípadne
Vedenie jedného úètu alebo viacerých úètov je
potrebné
na zaznamenávanie platobných transakcií a èerpania
peòaných prostriedkov
Prípadne
Výka nákladov na vyuívanie osobitných platobných
prostriedkov (napríklad kreditnej karty)
Prípadne
Akéko¾vek iné náklady vyplývajúce zo zmluvy
o spotrebite¾skom úvere
Prípadne
Podmienky, za ktorých sa uvedené náklady spojené
so zmluvou o spotrebite¾skom úvere môu zmeni
Prípadne
Povinnos zaplati notárske poplatky
Náklady v prípade oneskorených splátok
(Chýbajúce splátky môu ma pre spotrebite¾a váne
následky, napríklad nútený predaj, a môu sai
získanie spotrebite¾ského úveru)

Za chýbajúce splátky sa bude spotrebite¾ovi úètova
[.... (uplatnite¾ná úroková sadzba spotrebite¾ského
úveru a spôsoby jej úpravy a prípadne aj poplatky
pri neplnení zmluvy o spotrebite¾skom úvere)]

4. Iné dôleité právne aspekty
Právo na odstúpenie od zmluvy
o spotrebite¾skom úvere
(Spotrebite¾ má právo na odstúpenie od zmluvy
o spotrebite¾skom úvere v lehote 14 kalendárnych
dní)
Predèasné splatenie spotrebite¾ského úveru
(Spotrebite¾ má kedyko¾vek právo na úplné
alebo èiastoèné predèasné splatenie úveru)

Áno/nie
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Prípadne
Verite¾ má pri predèasnom splatení spotrebite¾ského
úveru právo na kompenzáciu
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[Urèenie kompenzácie (spôsob výpoètu)
v súlade s ustanoveniami § 16]

Nahliadnutie do databázy
(Verite¾ musí spotrebite¾a okamite a bezplatne
informova o výsledku nahliadnutia do databázy,
ak iados o spotrebite¾ský úver zamietol
na základe tohto nahliadnutia. Neplatí to, ak je
poskytnutie takej informácie zakázané pod¾a
právnych predpisov Európskej únie.)
Právo na vyhotovenie návrhu zmluvy
o spotrebite¾skom úvere
(Spotrebite¾ má právo dosta bezplatne na vlastnú
iados vyhotovenie návrhu zmluvy
o spotrebite¾skom úvere.
Toto ustanovenie sa neuplatòuje, ak verite¾ v èase
podania iadosti spotrebite¾a nie je ochotný
so spotrebite¾om uzavrie zmluvu o spotrebite¾skom
úvere.)
Prípadne
Èas, poèas ktorého je verite¾ viazaný informáciami
poskytnutými pred uzavretím zmluvy
o spotrebite¾skom úvere

Tieto informácie sú platné od ... do ...

Prípadne
5. Dodatoèné informácie, ak ide o poskytovanie finanèných sluieb na dia¾ku
a) o verite¾ovi
Prípadne
Zástupca verite¾a v èlenskom táte pobytu
spotrebite¾a
Adresa
Telefónne èíslo (*)
E-mailová adresa (*)
Faxové èíslo (*)
Webové sídlo (*)

[Totonos]
[Adresa trvalého pobytu alebo adresa na doruèovanie,
ktorú má poui spotrebite¾]
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Prípadne
Registrácia
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[Obchodný register, v ktorom je verite¾ zapísaný,
a jeho registraèné èíslo alebo rovnocenný prostriedok
identifikácie v tomto registri]

Prípadne
Orgán doh¾adu
b) o zmluve o spotrebite¾skom úvere
Prípadne
Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy
o spotrebite¾skom úvere

[Praktické pokyny na uplatnenie práva na odstúpenie
od zmluvy o spotrebite¾skom úvere, v ktorých sa
okrem iného uvedie lehota na uplatnenie tohto práva,
adresa, na ktorú by sa malo zasla oznámenie
o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy
o spotrebite¾skom úvere, a dôsledky neuplatnenia
tohto práva]

Prípadne
(Právo, ktoré verite¾ uplatòuje ako rozhodné právo
so spotrebite¾om pred uzavretím zmluvy
o spotrebite¾skom úvere, ktorým sa budú vzahy
spotrebite¾a a verite¾a riadi)
Prípadne
Doloka ustanovujúca rozhodné právo zmluvy o
úvere
a/alebo prísluný súd
Prípadne
Jazykový reim

c) o nároku na zaistenie nápravy
Existencia mimosúdneho mechanizmu vybavovania
saností a zaistenia nápravy a jeho pouitie

[Uvedie sa prísluná doloka]

Informácie a zmluvné podmienky sa poskytnú
v [konkrétny jazyk]. So súhlasom spotrebite¾a má
poèas trvania zmluvy o spotrebite¾skom úvere verite¾
v úmysle so spotrebite¾om komunikova v [konkrétny
jazyk/konkrétne jazyky].

[Èi pre spotrebite¾a, ktorý je zmluvnou stranou
zmluvy uzavretej na dia¾ku, existuje mimosúdny
mechanizmus vybavovania saností a zaistenia
nápravy, a ak áno, spôsoby, akými sa dá poui.]

(*) Táto informácia nie je pre verite¾a/sprostredkovate¾a povinná.
Tam, kde je uvedené prípadne, musí verite¾ vyplni kolónku, ak sú informácie relevantné pre ponúkaný spotrebite¾ský úver, alebo musí prísluné informácie alebo celý riadok vymaza, ak informácie nie sú pre druh daného spotrebite¾ského úveru relevantné.
Informácie v hranatých zátvorkách slúia ako vysvetlenie pre verite¾a a musia sa nahradi zodpovedajúcimi údajmi.
Informácie v okrúhlych zátvorkách slúia ako bliie vysvetlenie pre spotrebite¾a.

