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Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 

 

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 

 

 

 

1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 

 
Věřitel 

Adresa 

Telefonní číslo  

E-mailová adresa  

 

Berpůjčku s.r.o. 

Klimentská 1746/52,  

Nové Město, 110 00 Praha 1 

Tel: 800 10 11 12 

berpujcku@berpujcku.cz 

 

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru 

 

Druh spotřebitelského úvěru Běžná půjčka bez stanovení účelu, tedy ve formě 

finanční částky 

Celková výše spotřebitelského úvěru 

 

Výše jistiny 10000,-Kč, poplatku 3700,-Kč a úroku 75,-

Kč  

Podmínky čerpání 
. 

Půjčku poskytne věřitel klientovi v souladu s čl. I 

odstavec 3, smlouvy o spotřebitelském úvěru, 

prostřednictvím smluvní zásilkové společnosti na adresu 

trvalého bydliště klienta uvedenou v žádosti o půjčku. 

Doba trvání spotřebitelského úvěru                                      30 dnů 

Splátky a případně způsob rozdělení splátek Klient je povinen vrátit půjčku jednorázově včetně 

poplatku a úroku do 30 dnů od jejího obdržení převodem 

či vkladem na účet věřitele uvedený ve smlouvě o 

spotřebitelském úvěru 

 

Celková částka, kterou je třeba zaplatit  
. 

Půjčka se sestává z vypůjčené jistiny ve výši 10000,-Kč, 

poplatku ve výši 3700,-Kč a úroku vy výši 75,-Kč, 

celkem je třeba zaplatit částku ve výši 13.775,-Kč 

 

Poskytuje-li se spotřebitelský úvěr ve formě 

odložené platby za zboží nebo službu nebo 

je vázán na dodání určitého zboží nebo 

poskytnutí určité služby,  

název zboží/služby 

cena v hotovosti 

 

 

    ------------------------------------------------------------- 

Je-li požadováno zajištění 

 

 

   ------------------------------------------------------------- 

 

 

3. Náklady spotřebitelského úvěru 

 

Úroková sazba nebo případně různé 

úrokové sazby, které se na smlouvu, ve 

které se sjednává spotřebitelský úvěr, 

vztahují 

 

----------9,00% p.a.---------- 
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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 Poplatku ve výši 3700,-Kč a úroku vy výši 75,-Kč. 

Poplatek slouží k úhradě nákladů věřitele v souvislosti 

se zpracováním žádosti o půjčku a poskytnutím půjčky. 

Roční procentní sazba nákladů ( RPSN ) 4819% 

Zda se vyžaduje vedení jednoho nebo více 

účtů zaznamenávajících platební transakce 

a čerpání 

 

Ne 

Výše nákladů na používání zvláštního 

platebního prostředku (např. kreditní karty) 

bude-li užit 

 

Žádné 

Veškeré případné další náklady vyplývající 

ze smlouvy, ve které se sjednává 

spotřebitelský úvěr  

 

Žádné 

Podmínky, za nichž lze výše uvedené 

náklady související se smlouvou, ve které 

se sjednává spotřebitelský úvěr, změnit 

 

----------------------------------------------------------------- 

Případná povinnost zaplatit notářské 

poplatky 

Ne 

 

Náklady v případě opožděných plateb 

 

Za opomenuté platby Vám bude účtováno 0,75% denně 

z dlužné částky. 

 
4. Další důležité právní aspekty 

 

Právo na odstoupení od smlouvy, ve které 

se sjednává spotřebitelský úvěr  

Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 

kalendářních dnů 

Předčasné splacení 

 

 

Má –li věřitel, v případě předčasného 

splacení, nárok na náhradu nákladů. 

Máte právo splatit půjčku předčasně, a to kdykoliv, zcela 

nebo z části 

 

Ano, v takovém případě má věřitel nárok na navrácení 

zpět úroků, které činní 9% p.a. a to za veškeré dny, kdy 

zaplatí půjčku dříve oproti původní délce půjčky.  

(10000,-Kč/100)*9%=900Kč za rok =2,5 Kč denně 

 

Vyhledávání v databázi 

 

 

Pokud je důvodem neposkytnutí půjčky výsledek 

vyhledávání v databázi umožňující posouzení 

úvěruschopnosti klienta, věřitel okamžitě a bezplatně 

klienta vyrozumí o tomto výsledku a sdělí mu údaje o 

použité databázi 

Právo na návrh smlouvy, ve které se 

sjednává spotřebitelský úvěr  

 

Klient dle článku I. Odstavce 3., obdrží originální 

smluvní dokumentaci. 

V případě poskytnutí informací před 

uzavřením smlouvy, ve které se sjednává 

spotřebitelský úvěr, nebo před návrhem na 

uzavření této smlouvy doba, po kterou je 

věřitel vázán těmito informacemi  

 

 

     Tyto informace platí od 1.8.2013 do1.8.2015 
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5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh 

na dálku 

 

a) o věřiteli 
Zástupce věřitele ve Vašem domovském 

členském státě  

Adresa  

Telefonní číslo  

E-mailová adresa  

Číslo faxu  

Adresa internetových stránek  

Berpůjčku s.r.o. 

 

Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Tel: 800 10 11 12 

berpujcku@berpujcku.cz 

 

www.berpujcku.cz 

Pokud má věřitel povinnost zápisu do 

rejstříku, základní identifikační údaje o něm 

Vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  

206898, IČO: 01461915 

 

Orgán dozoru  Česká obchodní inspekce 

b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr 

Výkon práva na odstoupení od této smlouvy  Klient je oprávněn od smlouvy, ve které se sjednává 

půjčka, odstoupit písemně bez uvedení důvodů, ve lhůtě 

14 dnů od dne uzavření této smlouvy, a to na základě 

písemného oznámení zaslaného na adresu věřitele 

uvedeno v záhlaví i tohoto informačního formuláře. 

Marným uplynutím uvedené lhůty nemá klient právo na 

odstoupení od této smlouvy. 

Právo státu, podle nějž postupuje věřitel 

před uzavřením smlouvy, ve které se 

sjednává spotřebitelský úvěr. 

Smlouva o půjčce se řídí výhradně českým právním 

řádem. 

Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, 

ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, 

a/nebo příslušném soudu 

 
 
                     Rozhodčí doložka 

 

Užívání jazyků  Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty 

výhradně v českém jazyce 

c) o prostředcích nápravy 

Existence mechanismu mimosoudního 

urovnávání sporů a prostředků nápravy 

a přístup k němu 

Smluvní strany se mohou za účelem mimosoudního 

řešení sporů obrátit na finančního arbitra ve smyslu 

zákona č. 229/2002 Sb.,o finančním arbitrovi v platném 

znění 

 

 

 

 

 

 
převzal v ……………………dne ……………… 

 

 

jméno:   ………………………….……………… 

                                 Dlužník 

 

mailto:berpujcku@berpujcku.cz
http://www.berpujcku.cz/

