NÁLEŽITÉ VYSVĚTLENÍ
PRO KLIENTA SPOTŘEBITELE

1.

Smlouva o úvěru, kterou s námi uzavíráte je smlouvou o spotřebitelském úvěru ve smyslu zákona
o spotřebitelském úvěru. Konkrétně se jedná o vázaný úvěr, kdy poskytnutí úvěru je vázáno na financování
zboží uvedeného ve smlouvě o úvěru.

2.

Úvěr je čerpán tak, že částka úvěru je hrazena přímo k účtu prodejce případně dodavatele zboží.

3.

Výše úvěru byla stanovena jako rozdíl mezi kupní cenou financovaného zboží uvedeného ve smlouvě o úvěru
a částkou hrazenou vámi při uzavření smlouvy o úvěru prodejci.

4.

Poskytnutý úvěr je třeba hradit za podmínek sjednaných ve smlouvě o úvěru, proto si pečlivě zvažte, zda-li
je pro vás sjednaná výše měsíční splátky dostupná po celou dobu splácení. V případě, že by byla splátka
vysoká, je možné tuto snížit prodloužením doby splatnosti (zvýši se počet měsíčních splátek) nebo si raději
uzavření smlouvy o úvěru rozmyslete.

5.

Výši a počet měsíčních splátek, které jste povinen hradit, máte uvedené ve smlouvě. Splatnost měsíčních
splátek je vždy k 15. kalendářnímu dni v měsíci. Nezapomeňte, že splátka je uhrazena až v den, kdy je
připsána na účet společnosti ESSOX. Proto se ujistěte, že platby provádíte se správným variabilním symbolem
a s dostatečným předstihem.

6.

Součet sjednaných měsíčních splátek představuje celkovou částku, kterou je třeba na základě úvěrové smlouvy
zaplatit. Pro účely zákona o spotřebitelském úvěru však položku „celková částka splatná spotřebitelem“ tvoří
součet měsíčních splátek bez nepovinného pojištění; nepovinné pojištění není nákladem spotřebitelského
úvěru ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru.

7.

Součástí úvěru může být i pojištění, které jste si dle vlastního uvážení vybral. Částka pojistného poplatku
je zahrnuta v měsíční splátce určené k úhradě. Pojištění není povinné. Vybrané pojištění je vždy sjednáno
na dobu splácení poskytnutého úvěru a není jej možné před doplacením úvěru ukončit.

8.

Úvěr je sjednán do data splatnosti poslední měsíční splátky; datum je uveden ve smlouvě o úvěru.

9.

Úrokovou sazbu i sazbu RPSN (roční procentní sazba nákladů) naleznete ve smlouvě. Účelem RPSN je
pomoci vám porovnat různé nabídky. RPSN vyjadřuje celkové náklady poskytnutého úvěru vyjádřené jako
procento celkové výše úvěru. Výpočet RPSN je stanoven zákonem o spotřebitelském úvěru.

10.

Úvěr můžete kdykoli předčasně splatit. Máte právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě
14 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy. I v případě odstoupení jste povinen vrátit poskytnutý úvěr
uveden sjednaného úroku účtovaného do data splacení úvěru; výše úroku za den je uvedena ve smlouvě
o úvěru.

11.

Odstoupíte-li od kupní smlouvy, kterou jste nabyl financované zboží, zaniká i smlouva o úvěru. I v takovém
případě jste povinen vrátit nám poskytnutý úvěr. Byla-li smlouva o úvěru uzavřena mimo prostory obvyklé
k podnikání a současně jste financované zboží vrátil prodejci, jste poskytnutý úvěr povinen nám vrátit, jakmile
je vám částka kupní ceny za financované zboží vrácena prodejcem.

12.

V případě, že budete v prodlení s úhradou měsíční splátky, jsme oprávněni vám účtovat účelně vynaložené
náklady související s odesláním upomínky ve výši 150 Kč. Výše sankčních plateb v důsledku neplnění závazků
je uvedena v přiložených materiálech (v Sazebníku). Jestliže se dostanete do prodlení s úhradou tří a více
měsíčních splátek, můžeme poskytnutý úvěr zesplatnit. Důsledky z prodlení v plnění peněžních závazků jsou
také podrobně definovány v přiložených úvěrových podmínkách.

13.

V případě, že dojde ke změně Vašich osobních údajů (jméno, bydliště, telefon), kontaktujte nás.

14.

Zpracování Vašich osobních údajů provádíme v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

15.

V případě, že dojde k zamítnutí poskytnutí spotřebitelského úvěru z důvodu výsledku vyhledávání v databázi
umožňující posouzení úvěruschopnosti klienta, máte právo se o tomto výsledku informovat na bezplatné
telefonní lince 800 555 130. Informace je dostupná14 dnů od poslední žádosti klienta o poskytnutí
spotřebitelského úvěru.
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