KTERÉ OTÁZKY SI POLOŽIT, NEŽ
SE ROZHODNU PODEPSAT
SMLOUVU O SPOTŘEBITELSKÉM
ÚVĚRU?

Opravdu danou věc, na kterou
půjčené peníze hodlám použít, nutně
potřebuji?

Jak dlouho a k čemu mi bude
daná věc sloužit?

Budu schopen půjčku po celou
dobu splácení řádně, tzn. v plné výši a
včas splácet?

Na koho se obrátím s žádostí o
poskytnutí úvěru?

Opravdu
znám
všechny
parametry nabízené smlouvy a rozumím
všem jejím bodům?
NECHCETE-LI
ZBYTEČNÝCH

SE

DOSTAT

DO

FINANČNÍCH

PROBLÉMŮ DRŽTE SE TĚCHTO
PRAVIDEL:



Nikdy si nepůjčuji na věci, které
ve skutečnosti nepotřebuji.



Doba splácení půjčky by nikdy
neměla přesahovat životnost toho, do
čeho jsem půjčené finanční prostředky
investoval!

SOS MaS, z. s. je nezávislá, nezisková
organizace, která v rámci sítě svých
poraden
poskytuje
bezplatné
spotřebitelské poradenství.
Tento leták je spolufinancován z
grantového programu Československé
obchodní banky, a. s.
a ze státního
rozpočtu
České
republiky,
prostřednictvím dotačního programu
Ministerstva průmyslu a obchodu.

Spotřebitelský

úvěr

Zdroj:
Zákon č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském
úvěru.
Tento leták zpracovává problematiku
smluv o spotřebitelských úvěrech
uzavřených po 1. 12. 2016 s výjimkou
úvěrů na bydlení. Vzhledem k rozsáhlosti
problematiky si nečiníme nárok na úplné
zpracování dané problematiky.

Bližší informace ke spotřebitelským
úvěrům naleznete na:
www.nezadluzimse.cz
V případě jakýchkoliv nejasností, nebo
sporů s poskytovateli doporučujeme
vyhledat odbornou pomoc.
Kontaktujte nás na níže uvedených
kontaktech, nebo navštivte některou z
našich osobních poraden.



Ať už bankovní či nebankovní
subjekt, vždy bych měl volit stabilní a
seriózní
společnost
disponující
příslušným oprávněním!

SOS MaS, z. s.
www.sos-msk.cz



Poradenská linka: + 420 608 722 582
E-mail: poradna@sos-msk.cz

Nepodepisuji nic, co jsem nečetl
nebo čemu nerozumím!

Vydalo:
Sdružení obrany spotřebitel

Rozhodujete se, zda si
půjčit na nákup
spotřebního
a u t a

zboží,

n e b o

k

financování služeb?
Zajímá
práva

Vás,

jaká

Vám

jako

spotřebiteli

vůči

poskytovateli
náleží?

úvěru

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
Spotřebitelským úvěrem je odložená
platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo
obdobná finanční služba poskytovaná
nebo zprostředkovaná spotřebiteli.
Může být nabízen v mnoha podobách.

PŘED PODPISEM SMLOUVY
Nenechejte se jen tak lehce nalákat!
Vezměte v úvahu všechny parametry úvěru nejen
úrok a výši měsíční splátky, ale také délku
splácení, celkovou splatnou částku a další náklady spojené s úvěrem (např. náklady na sjednání
smlouvy, na vedení úvěrového účtu apod.).
Víte že údaj o RPSN zohledňuje
také všechny náklady na úvěr.
Všechny informace, důležité pro Vaše rozhodnutí
najdete ve smluvních dokumentech!
LHŮTA NA ROZMYŠLENOU

Poskytovat spotřebitelské úvěry smí jen
právnické osoby, které splňují přísné
podmínky podle Zákona o spotřebitelském
úvěru.

Od smlouvy můžete písemně odstoupit bez
uvedení důvodů a bez jakékoli sankce
ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření úvěrové
smlouvy.

Nad těmi dohlíží Česká národní banka!

POSUZOVÁNÍ ÚVĚRUSCHOPNOSTI
Než věřitel úvěr poskytne, je povinen posoudit Vaši schopnost spotřebitelský úvěr
splácet: Využívá k tomu nejen informace,
které od Vás získá, ale také informace z různých databází a dalších nezávislých zdrojů.
Poskytovatel pak poskytne spotřebitelský
úvěr jen tehdy, pokud z výsledku posouzení
úvěruschopnosti spotřebitele vyplývá, že
nejsou důvodné pochybnosti o schopnosti
spotřebitele spotřebitelský úvěr splácet.
 Nikdy při žádosti o úvěr neuvádějte nepravdivé informace o Vašich příjmech nebo
výdajích. Takové jednání by mohlo být
kvalifikováno jako úvěrový podvod!

PŘEDČASNÉ SPLACENÍ
§

Máte právo spotřebitelský úvěr zcela
nebo zčásti kdykoliv předčasně splatit.
Musí dojít k odpovídajícímu snížení celkových
nákladů spotřebitelského úvěru (např. úroků).

Věřitel si však může naúčtovat náhradu nutných
a objektivně odůvodněných nákladů, které mu v
souvislosti s tím vzniknou. Jejich výše je však
zákonem omezená. Navíc tak zaplatíte max. 1 %
z předčasně splacené částky. Zeptejte se na
podmínky svého věřitele!
Víte, že k řešení sporů ze spotřebitelských
úvěrů je příslušný kromě soudu také
finanční arbitr?
Více informací o jeho činnosti naleznete na webových stránkách www.finarbitr.cz

NEZVLÁDÁM SPLÁCET







Komunikujte! Požádejte věřitele o změnu
splátkového kalendáře nebo o odklad
splátek.
Neberte si další úvěr, jen proto, abyste
uhradili splátky jiného úvěru. Je to
nejkratší cesta do dluhové pasti.
Pokuste se zvednout Vaše příjmy či snížit
náklady, anebo nejlépe obojí současně.
Zvažte možnost konsolidace půjček.
Nejhorší strategií ze všech, je nedělat nic!

CO MI PŘI NESPLÁCENÍ HROZÍ?
Pokud budete v prodlení se splácením dluhu,
budete pravděpodobně povinni věřiteli hradit:
 náhradu účelně vynaložených nákladů,
které mu vzniknou v souvislosti s
Vaším prodlením,
 úroky z prodlení, a
 smluvní pokutu.
Zákon výši těchto plateb nově výrazně omezuje!
Informujte se.
Při delším prodlení hrozí, tzv. zesplatnění
celého úvěru.

O výši případných sankcí se zajímejte již
při sjednávání úvěru! Předejdete tím možným
nepříjemným překvapením.

Víte, že věřitelé mohou být spoluodpovědní za vzniklou situaci v případě, že
půjčí osobě, která by úvěr dostat vzhledem
ke svým poměrům neměla?
Neposoudí-li věřitel před uzavřením smlouvy
dostatečně úvěruschopnost spotřebitele je
smlouva neplatná. Spotřebitel je pak povinen
vrátit poskytnutou jistinu v době přiměřené jeho
možnostem.

