STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru
Věřitel:
Adresa sídla:
Adresa doručovací:
Telefonní číslo:
E-mailová adresa:
Číslo faxu:
Adresa internetových
stránek:
Zprostředkovatel:
Adresa sídla:
Adresa doručovací:
Telefonní číslo:
E-mailová adresa:
Adresa internetových
stránek:

TOMMY STACHI s.r.o., IČO: 27148084
Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3
Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3
221 460 400, 800 187 187
uverove@tommystachi.cz
221 460 499
www.snadnapujcka.cz, www.tommystachi.cz

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru
Druh spotřebitelského
úvěru

Celková výše
spotřebitelského úvěru
To znamená strop
úvěrového rámce nebo
celkovou částku
poskytnutou v rámci
smlouvy o zápůjčce, ve
které se sjednává
spotřebitelský úvěr
Podmínky čerpání
To znamená, jakým
způsobem a kdy obdržíte
peníze
Doba trvání
spotřebitelského úvěru
Zajištění spotřebitelského
úvěru
Splátky a případně
způsob rozdělení Splátek

Spotřebitelský úvěr ve formě zápůjčky bez účelového vázání na dobu určitou s pevně
stanoveným úrokem a Administrativním poplatkem. Nejedná se o spotřebitelský úvěr ve
formě možnosti přečerpání, o dohodu, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích
Věřitele odkládá v důsledku prodlení Klienta platba, ani o vázaný spotřebitelský úvěr.
Kč 50.000,00

Jistina Spotřebitelského úvěru Vám bude poskytnuta bez zbytečného odkladu po uzavření
Smlouvy, a to v buď (i) prostřednictvím poskytovatele platebních služeb připsáním Jistiny na
Vámi uvedený bankovní účet, anebo (ii) v hotovosti, dojde-li k uzavření Smlouvy na
Pobočce, nebo pokud o to požádáte a TOMMY STACHI s tímto postupem souhlasí.
60 měsíců (60 splátek)
Žádné

Budete muset uhradit toto:
Ke každému 14. dni v měsíci Kč 1.587,00 měsíčně po dobu 59 měsíců počínaje dnem
14.12.2018, poslední 60. Splátka je Kč 1.565,00. Úroky a/nebo poplatky budou splatné
tímto způsobem:
Každá Splátka zahrnuje částečnou úhradu Jistiny, částečnou úhradu úroku
a Administrativní poplatek dle Sazebníku. Úroky jsou postupně splatné ve výši vypočtené
dle principu anuitního splácení, a to v měsíčních intervalech ke dni splatnosti dané Splátky.
Administrativní poplatek je hrazen měsíčně a za daný měsíc je splatný vždy ke dni
splatnosti Splátky (tj. celkem budete povinen zaplatit Administrativní poplatek 60x).
Celková částka, kterou je Kč 95.198,00, skládající se z celkové výše Spotřebitelského úvěru ve výši Kč 50.000,00, (tj.
třeba zaplatit
poskytnutá Jistina) a celkových nákladů Spotřebitelského úvěru ve výši Kč 45.198,00 (tj.
To znamená výše
úroky a Administrativní poplatky).
vypůjčené jistiny plus úroky
a případné další náklady
související s Vaším úvěrem
Pojmy použité v dokumentu Standardní informace o spotřebitelském úvěru, které začínají velkým písmenem, mají stejný
význam jako pojmy definované v Obchodních podmínkách, nevyplývá-li z kontextu něco jiného.
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3. Náklady spotřebitelského úvěru
Výpůjční úroková sazba
nebo případně různé
výpůjční úrokové sazby,
které se na smlouvu, ve
které se sjednává
spotřebitelský úvěr, vztahují
Roční procentní sazba
nákladů (RPSN)
Jedná se o celkové náklady
úvěru vyjádřené jako roční
procento celkové výše
úvěru.
Účelem RPSN je pomoci
Vám porovnat různé
nabídky

Pokud je pro získání
spotřebitelského úvěru
nebo pro jeho získání za
nabízených podmínek
nezbytné uzavřít:
- pojištění úvěru, nebo
- smlouvu o jiné doplňkové
službě
Nejsou-li náklady na tyto
služby Věřiteli známy,
nejsou zahrnuty v RPSN
Související náklady
Veškeré další náklady
vyplývající ze smlouvy, ve
které se sjednává
spotřebitelský úvěr

Úroková sazba 10,98 % p.a., pevná, nevázaná na žádný údaj ani referenční úrokovou
sazbu.

33,2 %
Příklad výpočtu roční procentní sazby nákladů (RPSN) u zápůjčky na 60 měsíců s výškou
zápůjčky Kč 50.000,00

50000 =

1587
1587
1565
+
+ ... +
1/60
2/60
(1 + r)
(1 + r)
(1 + r)

r = 0,332
RPSN = r x 100 = 33,2 %
X je RPSN,
m je číslo posledního čerpání,
k je číslo čerpání, proto 1 < k < m,
Ck je částka čerpání k,
tk je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem
každého následného čerpání, proto t1 = 0,
m je číslo poslední splátky nebo platby poplatků,
l je číslo splátky nebo platby poplatků,
Dl je výše splátky nebo platby poplatků,
sl je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé
splátky nebo platby poplatků.
Takto vypočtená RPSN sazba se uplatní za předpokladu, že Jistina bude poskytnuta
alespoň jeden měsíc před termínem splatnosti první Splátky, tedy pokud Vám Jistinu
poskytneme více než jeden měsíc před splatností první Splátky, poskytujeme tím zároveň
bezúročné období v délce rozdílu mezi datem poskytnutí Jistiny a dnem, od něhož započne
běžet první měsíc splácení, tj. do dne splatnosti první Splátky.
Pojištění úvěru - NE, smlouvu o doplňkové službě - NE.
Pro získání Spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek se
nevyžaduje sjednání pojištění úvěru ani smlouva o jiné doplňkové službě.

V případě uzavření smlouvy jste povinen hradit Administrativní poplatek ve výši Kč 500,00,
a to měsíčně jako součást Splátky ke každému 14. dni v měsíci po dobu 60 měsíců
(tj. celkem budete povinen zaplatit Administrativní poplatek 60x).

Pojmy použité v dokumentu Standardní informace o spotřebitelském úvěru, které začínají velkým písmenem, mají stejný
význam jako pojmy definované v Obchodních podmínkách, nevyplývá-li z kontextu něco jiného.
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Náklady v případě
opožděných plateb
Opomenutí platby by pro
Vás mohlo mít závažné
důsledky (např. nucený
prodej majetku) a způsobit
potíže při získávání úvěru
v budoucnosti

V případě, že nebudete moci uhradit více dlužných Splátek a přitom určíte, že plníte
nejprve na jistinné části dlužných Splátek (tzn. na rozdíl od postupu podle čl. 11.4.1.
Obchodních podmínek se mají dle Vašeho pokynu hradit přednostně jistinné části i jiné než
nejstarší Splátky), úročí se v souladu s § 1932 odst. 2 OZ (kromě zbývající části dlužné
Jistiny, tj. jistinné části dlužné Splátky/dlužných Splátek) úrokem rovněž vyúčtované
náhrady účelně vynaložených nákladů a splatné úroky, tj. jak úrok, tak úrok z prodlení.
Tento postup platí pouze tehdy, pokud jste v prodlení s více než jednou dlužnou Splátkou.
V případě, že se dostanete do prodlení s úhradou Splátky nebo její části (resp. částky po
případném zesplatnění – viz níže), případně s úhradou jiné pohledávky vzniklé ze Smlouvy,
je TOMMY STACHI oprávněna Vám účtovat zákonný úrok z prodlení, který k dnešnímu dni
činí 9,00 % p.a.. V případě, že se ocitnete v prodlení se splácením jakékoliv Splátky nebo
její části, je TOMMY STACHI oprávněna Vám účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z
aktuální výše dlužné Splátky (tj. jak z její jistinné, tak úrokové části a dlužného
Administrativního poplatku) za každý den, který následuje po dni, kdy jste se ocitl v prodlení
se splacením Splátky nebo její části), počítaná až do okamžiku, kdy takto vypočtená výše
smluvní pokuty dosáhne Kč 500,00 za prodlení s každou jednotlivou Splátkou, nejvýše
však Kč 3.000,00 v každém kalendářním roce, v němž došlo k prodlení, jste-li v prodlení s
více než 1 Splátkou.
V případě, že včas nesplníte povinnost uhradit Splátku v termínu splatnosti dle Splátkového
kalendáře a/nebo Smlouvy, a to ani v dále uvedené lhůtě 30 dnů, je TOMMY STACHI dále
oprávněna celou zbývající, doposud neuhrazenou Jistinu poskytnutou na základě Smlouvy
zesplatnit (tím není dotčeno oprávnění TOMMY STACHI zesplatnit Spotřebitelský úvěr dle
článku 15.3. Obchodních podmínek). Před zesplatněním Jistiny Vás TOMMY STACHI
upomene prostřednictvím písemné upomínky k úhradě dlužné Splátky a/nebo Splátek,
vyzve Vás k úhradě ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení předmětné písemné upomínky
a poučí Vás, že pokud dlužná Splátka a/nebo Splátky nebudou v této lhůtě zcela uhrazeny,
přistoupí TOMMY STACHI k zesplatnění celé Jistiny. Pokud dlužná Splátka a/nebo Splátky
nebudou plně uhrazeny ve lhůtě dle předchozí věty, zašle Vám TOMMY STACHI informaci
o zesplatnění. Ode dne doručení informace o zesplatnění, není-li v informaci o zesplatnění
uvedeno datum pozdější, tak ztratíte výhodu Splátek a celá Jistina se stává splatnou.
Neuhradíte-li neprodleně veškeré nároky TOMMY STACHI vyplývající ze Smlouvy
(tj. zejména Jistinu, splatné úroky, splatný Administrativní poplatek, úroky z prodlení, úroky
z úroků, vyúčtované náhrady účelně vynaložených nákladů a/nebo smluvní pokuty), je
TOMMY STACHI oprávněna poté, co nastanou účinky zesplatnění, vůči Vám uplatnit
smluvní pokutu ve výši 0,1% z aktuální výše celkové částky, ohledně níž jste v prodlení.
Smluvní pokuty jsou splatné kalendářní den následující po dni doručení písemné výzvy
k úhradě ze strany TOMMY STACHI. Smluvní pokuty uplatněné TOMMY STACHI
v důsledku opožděných plateb mohou činit maximálně (tj. nesmí být vyšší než) 50% Jistiny.
TOMMY STACHI je dále oprávněna Vám vyúčtovat náhradu účelně vynaložených nákladů,
které TOMMY STACHI vzniknou v důsledku Vašeho prodlení a které zahrnují zejména
náklady na odeslání upomínek, náklady spojené s elektronickou komunikací
prostřednictvím zpráv SMS/MMS a emailových zpráv, personální náklady v souvislosti
s upomenutím a jednáním s Vámi telefonicky či osobně, hotové výdaje na telefonní
komunikaci či případnou osobní komunikaci (včetně nákladů na dopravu), náklady na
posouzení dalšího postupu při vymáhání dlužné částky a obdobné náklady, které jsou
opodstatněné, přiměřené a účelně vynaložené vzhledem k okolnostem Vašeho prodlení.
Výše požadované náhrady účelně vynaložených nákladů v závislosti na délce Vašeho
prodlení činí:
a) Kč 350,00 za 1. měsíc
b) Kč 750,00 za 2. měsíc
c) Kč 450,00 za 3. měsíc
d) Kč 1.000,00 za 4. měsíc
e) Kč 1.000,00 za 5. měsíc
f) Kč 450,00 za 6. měsíc

Pojmy použité v dokumentu Standardní informace o spotřebitelském úvěru, které začínají velkým písmenem, mají stejný
význam jako pojmy definované v Obchodních podmínkách, nevyplývá-li z kontextu něco jiného.
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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.
Odstoupení od smlouvy
musíte písemně sdělit
Předčasné splacení
Máte právo splatit
spotřebitelský úvěr
předčasně, a to kdykoli,
zcela nebo zčásti. Věřitel
má v případě předčasného
splaceni úvěru nárok na
náhradu nákladů

ANO - Jste oprávněn odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne
jejího uzavření, a to dle § 118 ZoSÚ.

Jste oprávněn splatit Spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo
zčásti.V takovém případě máte právo na poměrné snížení celkových nákladů poskytnutého
Spotřebitelského úvěru. V případě úplného předčasného splacení uhradíte TOMMY
STACHI částku rovnající se součtu:
(a) nesplacené Jistiny;
(b) úroky ve výši ke dni předčasného splacení;
(c) Administrativní poplatek vzniklý do dne předčasného splacení;
(d) úroku z úroků, určil-li jste, že plníte nejdříve na Jistinu;
(e) a případně, byl-li jste v době trvání Spotřebitelského úvěru v prodlení s některou ze
Splátek, také
• účelně vynaložené náhrady nákladů vzniklé TOMMY STACHI v důsledku Vašeho
prodlení;
• smluvní pokutu
• a zákonný úrok z prodlení.
Uhrazením částek dle bodů (a) až (c) bude Spotřebitelský úvěr splacen, tím však není
dotčen případný nárok TOMMY STACHI na sankční plnění dle bodu (d) a (e), případně též
článku 15.2. Obchodních podmínek.
TOMMY STACHI se vzdává nároku na náhradu nákladů, na jejichž úhradu má právo
v případě předčasného splacení ve smyslu ustanovení § 117 odst. 2 ZoSÚ. Uplatnění práva
na částečné předčasné splacení zápůjčky jste povinen TOMMY STACHI písemně oznámit,
a to nejpozději do 3 dnů ode dne úhrady předčasné splátky.
Dojde-li pouze k částečnému předčasnému splacení Spotřebitelského úvěru, započte se
Vámi uhrazená částka v pořadí dle bodu (e) (zde nejdříve na účelně vynaložené náklady
vzniklé TOMMY STACHI v důsledku Vašeho prodlení, poté na smluvní pokutu a poté na
úrok z prodlení), poté dle bodu (d) a následně bodů (a) až (c), neprovedete-li jinou volbu.
Následně jste povinen, není-li dohodnuto něco jiného, Spotřebitelský úvěr dále splácet bez
přerušení a doba splatnosti jednotlivých Splátek zůstane nezměněna. Pro stanovení nové
výše Splátek jste ve svém oznámení o předčasném splacení povinen též sdělit, zda žádáte
o poměrné snížení jednotlivých Splátek nebo o zkrácení splátkového kalendáře, případně
za současného snížení poslední Splátky. Nesdělíte-li TOMMY STACHI svoji volbu
nejpozději do dne připsání částky odpovídající částečnému předčasnému splacení, platí, že
jste zvolil zkrácení splátkového kalendáře, případně za současného snížení poslední
Splátky. TOMMY STACHI Vám následně zašle nový splátkový kalendář zohledňující
snížení Jistiny po částečném předčasném splacení.

Pojmy použité v dokumentu Standardní informace o spotřebitelském úvěru, které začínají velkým písmenem, mají stejný
význam jako pojmy definované v Obchodních podmínkách, nevyplývá-li z kontextu něco jiného.
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Vyhledávání v databázi
Věřitel Vás musí okamžitě a
bezplatně vyrozumět o
výsledku vyhledávání v
databázi, pokud je na tomto
vyhledávání založeno
zamítnutí žádosti o
poskytnutí spotřebitelského
úvěru. To neplatí, pokud je
poskytnutí takové informace
v rozporu s právními
předpisy na ochranu
osobních údajů nebo s
veřejným pořádkem nebo s
veřejnou bezpečností.
Právo na návrh smlouvy,
ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr
Máte právo obdržet na
požádání bezplatně kopii
návrhu smlouvy, ve které se
sjednává spotřebitelský
úvěr. To neplatí, pokud
Věřitel v okamžiku žádosti
není ochoten přistoupit k
uzavření smlouvy s Vámi.
Doba, po kterou je věřitel
vázán informacemi
poskytnutými před
uzavřením smlouvy, ve
které se sjednává
spotřebitelský úvěr nebo
návrhem na uzavření této
smlouvy.
Použití kapitálu
vytvořeného platbami
spotřebitele

V rámci naší povinnosti posoudit Vaši úvěruschopnost vyhledáváme údaje o Vaší osobě v
Bankovním registru klientských informací (BRKI) a Nebankovním registru klientských
informací (NRKI). V případě pozitivní lustrace vedoucí k zamítnutí Vaší žádosti
o poskytnutí Spotřebitelského úvěru Vás budeme obratem informovat, aniž bychom toto
oznámení zpoplatnili.

Ano, návrh Smlouvy obdržíte v případě, že projevíte zájem o poskytnutí Spotřebitelského
úvěru. TOMMY STACHI je dále připravena poskytnout Vám podrobné vysvětlení k Vašim
dotazům týkajícím se návrhu Smlouvy.

Tyto informace platí od data obdržení (08.11.2018) do 15.11.2018

Na základě Smlouvy nebude ve smyslu § 95 odst. 1 písm. s), resp. § 106 odst. 1 písm. u)
ZoSÚ docházet ke vzniku kapitálu, vytvořeného platbami Spotřebitele namísto splácení
Spotřebitelského úvěru.

Pojmy použité v dokumentu Standardní informace o spotřebitelském úvěru, které začínají velkým písmenem, mají stejný
význam jako pojmy definované v Obchodních podmínkách, nevyplývá-li z kontextu něco jiného.
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5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh
na dálku.
a) o Věřiteli
Zápis v rejstříku

Věřitel je zapsaný pod identifikačním číslem 27148084 v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99917
Orgán dohledu
Orgánem dohledu nad činností TOMMY STACHI v oblasti poskytování spotřebitelského
úvěru je Česká národní banka.
b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Výkon práva na
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém odstoupení TOMMY
odstoupení od smlouvy
STACHI informovat na kontaktních údajích uvedených v záhlaví této standardní informace
o spotřebitelském úvěru formou jednostranného právního jednání učiněného písemně.
Odstoupení od Smlouvy musí být TOMMY STACHI odesláno písemně nebo na jiném
trvalém nosiči dat (například prostřednictvím elektronicky podepsaného pdf zaslaného
prostřednictvím Klientského centra) nejpozději poslední den lhůty. Došlo-li k odstoupení,
jste povinen TOMMY STACHI bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne
odeslání odstoupení, zaplatit Jistinu. Dále jste povinen zaplatit TOMMY STACHI úrok ve
výši, na kterou by TOMMY STACHI vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy
nedošlo, a to za období ode dne, kdy byla Jistina poskytnuta, do dne, kdy je Jistina
splacena.
V případě odstoupení od Smlouvy nemá TOMMY STACHI právo požadovat po Zákazníkovi
žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených TOMMY STACHI
orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.
Právo státu, podle nějž
Před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, postupuje TOMMY
postupuje Věřitel před
STACHI podle práva České republiky.
uzavřením smlouvy, ve
které se sjednává
spotřebitelský úvěr
Doložka o právu
Smlouva o zápůjčce se bude řídit právem České republiky, zejména zákonem č. 257/2016
rozhodném pro smlouvu, Sb. o spotřebitelském úvěru a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr,
a/nebo příslušném soudu
Užívání jazyků
Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v českém jazyce. Po dobu trvání
spotřebitelského úvěru máme v úmyslu s Vámi komunikovat v českém jazyce, pokud
souhlasíte.
c) o prostředcích nápravy
Existence mechanismu
Informace o finančním arbitrovi a podmínkách přístupu k němu: Jste oprávněn obrátit se ve
mimosoudního urovnání věci řešení sporů z úvěrové smlouvy na finančního arbitra (jak je tento specifikován
sporů a prostředků
zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi). Řízení před finančním arbitrem se
nápravy a přístup k němu zahajuje na návrh navrhovatele. Návrh lze podat na formuláři vydaném finančním arbitrem.
Návrh na zahájení řízení může být podán prostřednictvím internetové adresy:
http://www.finarbitr.cz/cs/. Finanční arbitr rozhoduje ve věci sporu bez zbytečného odkladu
nálezem.

Za TOMMY STACHI s.r.o.: ..............................

Podpis spotřebitele: ..............................
Jméno spotřebitele: Místo a datum:

Místo a datum:

Pojmy použité v dokumentu Standardní informace o spotřebitelském úvěru, které začínají velkým písmenem, mají stejný
význam jako pojmy definované v Obchodních podmínkách, nevyplývá-li z kontextu něco jiného.
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STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru
Věřitel:
Adresa sídla:
Adresa doručovací:
Telefonní číslo:
E-mailová adresa:
Číslo faxu:
Adresa internetových
stránek:
Zprostředkovatel:
Adresa sídla:
Adresa doručovací:
Telefonní číslo:
E-mailová adresa:
Adresa internetových
stránek:

TOMMY STACHI s.r.o., IČO: 27148084
Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3
Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3
221 460 400, 800 187 187
uverove@tommystachi.cz
221 460 499
www.snadnapujcka.cz, www.tommystachi.cz

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru
Druh spotřebitelského
úvěru

Celková výše
spotřebitelského úvěru
To znamená strop
úvěrového rámce nebo
celkovou částku
poskytnutou v rámci
smlouvy o zápůjčce, ve
které se sjednává
spotřebitelský úvěr
Podmínky čerpání
To znamená, jakým
způsobem a kdy obdržíte
peníze
Doba trvání
spotřebitelského úvěru
Zajištění spotřebitelského
úvěru
Splátky a případně
způsob rozdělení Splátek

Spotřebitelský úvěr ve formě zápůjčky bez účelového vázání na dobu určitou s pevně
stanoveným úrokem a Administrativním poplatkem. Nejedná se o spotřebitelský úvěr ve
formě možnosti přečerpání, o dohodu, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích
Věřitele odkládá v důsledku prodlení Klienta platba, ani o vázaný spotřebitelský úvěr.
Kč 50.000,00

Jistina Spotřebitelského úvěru Vám bude poskytnuta bez zbytečného odkladu po uzavření
Smlouvy, a to v buď (i) prostřednictvím poskytovatele platebních služeb připsáním Jistiny na
Vámi uvedený bankovní účet, anebo (ii) v hotovosti, dojde-li k uzavření Smlouvy na
Pobočce, nebo pokud o to požádáte a TOMMY STACHI s tímto postupem souhlasí.
60 měsíců (60 splátek)
Žádné

Budete muset uhradit toto:
Ke každému 14. dni v měsíci Kč 1.587,00 měsíčně po dobu 59 měsíců počínaje dnem
14.12.2018, poslední 60. Splátka je Kč 1.565,00. Úroky a/nebo poplatky budou splatné
tímto způsobem:
Každá Splátka zahrnuje částečnou úhradu Jistiny, částečnou úhradu úroku
a Administrativní poplatek dle Sazebníku. Úroky jsou postupně splatné ve výši vypočtené
dle principu anuitního splácení, a to v měsíčních intervalech ke dni splatnosti dané Splátky.
Administrativní poplatek je hrazen měsíčně a za daný měsíc je splatný vždy ke dni
splatnosti Splátky (tj. celkem budete povinen zaplatit Administrativní poplatek 60x).
Celková částka, kterou je Kč 95.198,00, skládající se z celkové výše Spotřebitelského úvěru ve výši Kč 50.000,00, (tj.
třeba zaplatit
poskytnutá Jistina) a celkových nákladů Spotřebitelského úvěru ve výši Kč 45.198,00 (tj.
To znamená výše
úroky a Administrativní poplatky).
vypůjčené jistiny plus úroky
a případné další náklady
související s Vaším úvěrem
Pojmy použité v dokumentu Standardní informace o spotřebitelském úvěru, které začínají velkým písmenem, mají stejný
význam jako pojmy definované v Obchodních podmínkách, nevyplývá-li z kontextu něco jiného.
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3. Náklady spotřebitelského úvěru
Výpůjční úroková sazba
nebo případně různé
výpůjční úrokové sazby,
které se na smlouvu, ve
které se sjednává
spotřebitelský úvěr, vztahují
Roční procentní sazba
nákladů (RPSN)
Jedná se o celkové náklady
úvěru vyjádřené jako roční
procento celkové výše
úvěru.
Účelem RPSN je pomoci
Vám porovnat různé
nabídky

Pokud je pro získání
spotřebitelského úvěru
nebo pro jeho získání za
nabízených podmínek
nezbytné uzavřít:
- pojištění úvěru, nebo
- smlouvu o jiné doplňkové
službě
Nejsou-li náklady na tyto
služby Věřiteli známy,
nejsou zahrnuty v RPSN
Související náklady
Veškeré další náklady
vyplývající ze smlouvy, ve
které se sjednává
spotřebitelský úvěr

Úroková sazba 10,98 % p.a., pevná, nevázaná na žádný údaj ani referenční úrokovou
sazbu.

33,2 %
Příklad výpočtu roční procentní sazby nákladů (RPSN) u zápůjčky na 60 měsíců s výškou
zápůjčky Kč 50.000,00

50000 =

1587
1587
1565
+
+ ... +
1/60
2/60
(1 + r)
(1 + r)
(1 + r)

r = 0,332
RPSN = r x 100 = 33,2 %
X je RPSN,
m je číslo posledního čerpání,
k je číslo čerpání, proto 1 < k < m,
Ck je částka čerpání k,
tk je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem
každého následného čerpání, proto t1 = 0,
m je číslo poslední splátky nebo platby poplatků,
l je číslo splátky nebo platby poplatků,
Dl je výše splátky nebo platby poplatků,
sl je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé
splátky nebo platby poplatků.
Takto vypočtená RPSN sazba se uplatní za předpokladu, že Jistina bude poskytnuta
alespoň jeden měsíc před termínem splatnosti první Splátky, tedy pokud Vám Jistinu
poskytneme více než jeden měsíc před splatností první Splátky, poskytujeme tím zároveň
bezúročné období v délce rozdílu mezi datem poskytnutí Jistiny a dnem, od něhož započne
běžet první měsíc splácení, tj. do dne splatnosti první Splátky.
Pojištění úvěru - NE, smlouvu o doplňkové službě - NE.
Pro získání Spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek se
nevyžaduje sjednání pojištění úvěru ani smlouva o jiné doplňkové službě.

V případě uzavření smlouvy jste povinen hradit Administrativní poplatek ve výši Kč 500,00,
a to měsíčně jako součást Splátky ke každému 14. dni v měsíci po dobu 60 měsíců
(tj. celkem budete povinen zaplatit Administrativní poplatek 60x).

Pojmy použité v dokumentu Standardní informace o spotřebitelském úvěru, které začínají velkým písmenem, mají stejný
význam jako pojmy definované v Obchodních podmínkách, nevyplývá-li z kontextu něco jiného.
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Náklady v případě
opožděných plateb
Opomenutí platby by pro
Vás mohlo mít závažné
důsledky (např. nucený
prodej majetku) a způsobit
potíže při získávání úvěru
v budoucnosti

V případě, že nebudete moci uhradit více dlužných Splátek a přitom určíte, že plníte
nejprve na jistinné části dlužných Splátek (tzn. na rozdíl od postupu podle čl. 11.4.1.
Obchodních podmínek se mají dle Vašeho pokynu hradit přednostně jistinné části i jiné než
nejstarší Splátky), úročí se v souladu s § 1932 odst. 2 OZ (kromě zbývající části dlužné
Jistiny, tj. jistinné části dlužné Splátky/dlužných Splátek) úrokem rovněž vyúčtované
náhrady účelně vynaložených nákladů a splatné úroky, tj. jak úrok, tak úrok z prodlení.
Tento postup platí pouze tehdy, pokud jste v prodlení s více než jednou dlužnou Splátkou.
V případě, že se dostanete do prodlení s úhradou Splátky nebo její části (resp. částky po
případném zesplatnění – viz níže), případně s úhradou jiné pohledávky vzniklé ze Smlouvy,
je TOMMY STACHI oprávněna Vám účtovat zákonný úrok z prodlení, který k dnešnímu dni
činí 9,00 % p.a.. V případě, že se ocitnete v prodlení se splácením jakékoliv Splátky nebo
její části, je TOMMY STACHI oprávněna Vám účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z
aktuální výše dlužné Splátky (tj. jak z její jistinné, tak úrokové části a dlužného
Administrativního poplatku) za každý den, který následuje po dni, kdy jste se ocitl v prodlení
se splacením Splátky nebo její části), počítaná až do okamžiku, kdy takto vypočtená výše
smluvní pokuty dosáhne Kč 500,00 za prodlení s každou jednotlivou Splátkou, nejvýše
však Kč 3.000,00 v každém kalendářním roce, v němž došlo k prodlení, jste-li v prodlení s
více než 1 Splátkou.
V případě, že včas nesplníte povinnost uhradit Splátku v termínu splatnosti dle Splátkového
kalendáře a/nebo Smlouvy, a to ani v dále uvedené lhůtě 30 dnů, je TOMMY STACHI dále
oprávněna celou zbývající, doposud neuhrazenou Jistinu poskytnutou na základě Smlouvy
zesplatnit (tím není dotčeno oprávnění TOMMY STACHI zesplatnit Spotřebitelský úvěr dle
článku 15.3. Obchodních podmínek). Před zesplatněním Jistiny Vás TOMMY STACHI
upomene prostřednictvím písemné upomínky k úhradě dlužné Splátky a/nebo Splátek,
vyzve Vás k úhradě ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení předmětné písemné upomínky
a poučí Vás, že pokud dlužná Splátka a/nebo Splátky nebudou v této lhůtě zcela uhrazeny,
přistoupí TOMMY STACHI k zesplatnění celé Jistiny. Pokud dlužná Splátka a/nebo Splátky
nebudou plně uhrazeny ve lhůtě dle předchozí věty, zašle Vám TOMMY STACHI informaci
o zesplatnění. Ode dne doručení informace o zesplatnění, není-li v informaci o zesplatnění
uvedeno datum pozdější, tak ztratíte výhodu Splátek a celá Jistina se stává splatnou.
Neuhradíte-li neprodleně veškeré nároky TOMMY STACHI vyplývající ze Smlouvy
(tj. zejména Jistinu, splatné úroky, splatný Administrativní poplatek, úroky z prodlení, úroky
z úroků, vyúčtované náhrady účelně vynaložených nákladů a/nebo smluvní pokuty), je
TOMMY STACHI oprávněna poté, co nastanou účinky zesplatnění, vůči Vám uplatnit
smluvní pokutu ve výši 0,1% z aktuální výše celkové částky, ohledně níž jste v prodlení.
Smluvní pokuty jsou splatné kalendářní den následující po dni doručení písemné výzvy
k úhradě ze strany TOMMY STACHI. Smluvní pokuty uplatněné TOMMY STACHI
v důsledku opožděných plateb mohou činit maximálně (tj. nesmí být vyšší než) 50% Jistiny.
TOMMY STACHI je dále oprávněna Vám vyúčtovat náhradu účelně vynaložených nákladů,
které TOMMY STACHI vzniknou v důsledku Vašeho prodlení a které zahrnují zejména
náklady na odeslání upomínek, náklady spojené s elektronickou komunikací
prostřednictvím zpráv SMS/MMS a emailových zpráv, personální náklady v souvislosti
s upomenutím a jednáním s Vámi telefonicky či osobně, hotové výdaje na telefonní
komunikaci či případnou osobní komunikaci (včetně nákladů na dopravu), náklady na
posouzení dalšího postupu při vymáhání dlužné částky a obdobné náklady, které jsou
opodstatněné, přiměřené a účelně vynaložené vzhledem k okolnostem Vašeho prodlení.
Výše požadované náhrady účelně vynaložených nákladů v závislosti na délce Vašeho
prodlení činí:
a) Kč 350,00 za 1. měsíc
b) Kč 750,00 za 2. měsíc
c) Kč 450,00 za 3. měsíc
d) Kč 1.000,00 za 4. měsíc
e) Kč 1.000,00 za 5. měsíc
f) Kč 450,00 za 6. měsíc

Pojmy použité v dokumentu Standardní informace o spotřebitelském úvěru, které začínají velkým písmenem, mají stejný
význam jako pojmy definované v Obchodních podmínkách, nevyplývá-li z kontextu něco jiného.
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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.
Odstoupení od smlouvy
musíte písemně sdělit
Předčasné splacení
Máte právo splatit
spotřebitelský úvěr
předčasně, a to kdykoli,
zcela nebo zčásti. Věřitel
má v případě předčasného
splaceni úvěru nárok na
náhradu nákladů

ANO - Jste oprávněn odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne
jejího uzavření, a to dle § 118 ZoSÚ.

Jste oprávněn splatit Spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo
zčásti.V takovém případě máte právo na poměrné snížení celkových nákladů poskytnutého
Spotřebitelského úvěru. V případě úplného předčasného splacení uhradíte TOMMY
STACHI částku rovnající se součtu:
(a) nesplacené Jistiny;
(b) úroky ve výši ke dni předčasného splacení;
(c) Administrativní poplatek vzniklý do dne předčasného splacení;
(d) úroku z úroků, určil-li jste, že plníte nejdříve na Jistinu;
(e) a případně, byl-li jste v době trvání Spotřebitelského úvěru v prodlení s některou ze
Splátek, také
• účelně vynaložené náhrady nákladů vzniklé TOMMY STACHI v důsledku Vašeho
prodlení;
• smluvní pokutu
• a zákonný úrok z prodlení.
Uhrazením částek dle bodů (a) až (c) bude Spotřebitelský úvěr splacen, tím však není
dotčen případný nárok TOMMY STACHI na sankční plnění dle bodu (d) a (e), případně též
článku 15.2. Obchodních podmínek.
TOMMY STACHI se vzdává nároku na náhradu nákladů, na jejichž úhradu má právo
v případě předčasného splacení ve smyslu ustanovení § 117 odst. 2 ZoSÚ. Uplatnění práva
na částečné předčasné splacení zápůjčky jste povinen TOMMY STACHI písemně oznámit,
a to nejpozději do 3 dnů ode dne úhrady předčasné splátky.
Dojde-li pouze k částečnému předčasnému splacení Spotřebitelského úvěru, započte se
Vámi uhrazená částka v pořadí dle bodu (e) (zde nejdříve na účelně vynaložené náklady
vzniklé TOMMY STACHI v důsledku Vašeho prodlení, poté na smluvní pokutu a poté na
úrok z prodlení), poté dle bodu (d) a následně bodů (a) až (c), neprovedete-li jinou volbu.
Následně jste povinen, není-li dohodnuto něco jiného, Spotřebitelský úvěr dále splácet bez
přerušení a doba splatnosti jednotlivých Splátek zůstane nezměněna. Pro stanovení nové
výše Splátek jste ve svém oznámení o předčasném splacení povinen též sdělit, zda žádáte
o poměrné snížení jednotlivých Splátek nebo o zkrácení splátkového kalendáře, případně
za současného snížení poslední Splátky. Nesdělíte-li TOMMY STACHI svoji volbu
nejpozději do dne připsání částky odpovídající částečnému předčasnému splacení, platí, že
jste zvolil zkrácení splátkového kalendáře, případně za současného snížení poslední
Splátky. TOMMY STACHI Vám následně zašle nový splátkový kalendář zohledňující
snížení Jistiny po částečném předčasném splacení.

Pojmy použité v dokumentu Standardní informace o spotřebitelském úvěru, které začínají velkým písmenem, mají stejný
význam jako pojmy definované v Obchodních podmínkách, nevyplývá-li z kontextu něco jiného.
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Vyhledávání v databázi
Věřitel Vás musí okamžitě a
bezplatně vyrozumět o
výsledku vyhledávání v
databázi, pokud je na tomto
vyhledávání založeno
zamítnutí žádosti o
poskytnutí spotřebitelského
úvěru. To neplatí, pokud je
poskytnutí takové informace
v rozporu s právními
předpisy na ochranu
osobních údajů nebo s
veřejným pořádkem nebo s
veřejnou bezpečností.
Právo na návrh smlouvy,
ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr
Máte právo obdržet na
požádání bezplatně kopii
návrhu smlouvy, ve které se
sjednává spotřebitelský
úvěr. To neplatí, pokud
Věřitel v okamžiku žádosti
není ochoten přistoupit k
uzavření smlouvy s Vámi.
Doba, po kterou je věřitel
vázán informacemi
poskytnutými před
uzavřením smlouvy, ve
které se sjednává
spotřebitelský úvěr nebo
návrhem na uzavření této
smlouvy.
Použití kapitálu
vytvořeného platbami
spotřebitele

V rámci naší povinnosti posoudit Vaši úvěruschopnost vyhledáváme údaje o Vaší osobě v
Bankovním registru klientských informací (BRKI) a Nebankovním registru klientských
informací (NRKI). V případě pozitivní lustrace vedoucí k zamítnutí Vaší žádosti
o poskytnutí Spotřebitelského úvěru Vás budeme obratem informovat, aniž bychom toto
oznámení zpoplatnili.

Ano, návrh Smlouvy obdržíte v případě, že projevíte zájem o poskytnutí Spotřebitelského
úvěru. TOMMY STACHI je dále připravena poskytnout Vám podrobné vysvětlení k Vašim
dotazům týkajícím se návrhu Smlouvy.

Tyto informace platí od data obdržení (08.11.2018) do 15.11.2018

Na základě Smlouvy nebude ve smyslu § 95 odst. 1 písm. s), resp. § 106 odst. 1 písm. u)
ZoSÚ docházet ke vzniku kapitálu, vytvořeného platbami Spotřebitele namísto splácení
Spotřebitelského úvěru.

Pojmy použité v dokumentu Standardní informace o spotřebitelském úvěru, které začínají velkým písmenem, mají stejný
význam jako pojmy definované v Obchodních podmínkách, nevyplývá-li z kontextu něco jiného.
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5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh
na dálku.
a) o Věřiteli
Zápis v rejstříku

Věřitel je zapsaný pod identifikačním číslem 27148084 v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99917
Orgán dohledu
Orgánem dohledu nad činností TOMMY STACHI v oblasti poskytování spotřebitelského
úvěru je Česká národní banka.
b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Výkon práva na
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém odstoupení TOMMY
odstoupení od smlouvy
STACHI informovat na kontaktních údajích uvedených v záhlaví této standardní informace
o spotřebitelském úvěru formou jednostranného právního jednání učiněného písemně.
Odstoupení od Smlouvy musí být TOMMY STACHI odesláno písemně nebo na jiném
trvalém nosiči dat (například prostřednictvím elektronicky podepsaného pdf zaslaného
prostřednictvím Klientského centra) nejpozději poslední den lhůty. Došlo-li k odstoupení,
jste povinen TOMMY STACHI bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne
odeslání odstoupení, zaplatit Jistinu. Dále jste povinen zaplatit TOMMY STACHI úrok ve
výši, na kterou by TOMMY STACHI vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy
nedošlo, a to za období ode dne, kdy byla Jistina poskytnuta, do dne, kdy je Jistina
splacena.
V případě odstoupení od Smlouvy nemá TOMMY STACHI právo požadovat po Zákazníkovi
žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených TOMMY STACHI
orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.
Právo státu, podle nějž
Před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, postupuje TOMMY
postupuje Věřitel před
STACHI podle práva České republiky.
uzavřením smlouvy, ve
které se sjednává
spotřebitelský úvěr
Doložka o právu
Smlouva o zápůjčce se bude řídit právem České republiky, zejména zákonem č. 257/2016
rozhodném pro smlouvu, Sb. o spotřebitelském úvěru a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr,
a/nebo příslušném soudu
Užívání jazyků
Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v českém jazyce. Po dobu trvání
spotřebitelského úvěru máme v úmyslu s Vámi komunikovat v českém jazyce, pokud
souhlasíte.
c) o prostředcích nápravy
Existence mechanismu
Informace o finančním arbitrovi a podmínkách přístupu k němu: Jste oprávněn obrátit se ve
mimosoudního urovnání věci řešení sporů z úvěrové smlouvy na finančního arbitra (jak je tento specifikován
sporů a prostředků
zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi). Řízení před finančním arbitrem se
nápravy a přístup k němu zahajuje na návrh navrhovatele. Návrh lze podat na formuláři vydaném finančním arbitrem.
Návrh na zahájení řízení může být podán prostřednictvím internetové adresy:
http://www.finarbitr.cz/cs/. Finanční arbitr rozhoduje ve věci sporu bez zbytečného odkladu
nálezem.

Za TOMMY STACHI s.r.o.: ..............................

Podpis spotřebitele: ..............................
Jméno spotřebitele: Místo a datum:

Místo a datum:

Pojmy použité v dokumentu Standardní informace o spotřebitelském úvěru, které začínají velkým písmenem, mají stejný
význam jako pojmy definované v Obchodních podmínkách, nevyplývá-li z kontextu něco jiného.
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Splátkový kalendář Smlouvy o zápůjčce č. XXXXXXXX
Banka
Číslo účtu
Variabilní symbol
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Datum
14.12.2018
14.01.2019
14.02.2019
14.03.2019
14.04.2019
14.05.2019
14.06.2019
14.07.2019
14.08.2019
14.09.2019
14.10.2019
14.11.2019
14.12.2019
14.01.2020
14.02.2020
14.03.2020
14.04.2020
14.05.2020
14.06.2020
14.07.2020
14.08.2020
14.09.2020
14.10.2020
14.11.2020
14.12.2020
14.01.2021
14.02.2021
14.03.2021
14.04.2021
14.05.2021
14.06.2021
14.07.2021
14.08.2021
14.09.2021
14.10.2021
14.11.2021

Česká spořitelna, a.s.
1948844309/0800
XXXXXXXX
Splátka
v Kč
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00
1.587,00

Jistinná část Úroková část Admin. poplatek
v Kč
v Kč
v Kč
629,00
458,00
500,00
635,00
452,00
500,00
641,00
446,00
500,00
647,00
440,00
500,00
653,00
434,00
500,00
659,00
428,00
500,00
665,00
422,00
500,00
671,00
416,00
500,00
677,00
410,00
500,00
683,00
404,00
500,00
689,00
398,00
500,00
696,00
391,00
500,00
702,00
385,00
500,00
709,00
378,00
500,00
715,00
372,00
500,00
722,00
365,00
500,00
728,00
359,00
500,00
735,00
352,00
500,00
742,00
345,00
500,00
748,00
339,00
500,00
755,00
332,00
500,00
762,00
325,00
500,00
769,00
318,00
500,00
776,00
311,00
500,00
783,00
304,00
500,00
790,00
297,00
500,00
798,00
289,00
500,00
805,00
282,00
500,00
812,00
275,00
500,00
820,00
267,00
500,00
827,00
260,00
500,00
835,00
252,00
500,00
842,00
245,00
500,00
850,00
237,00
500,00
858,00
229,00
500,00
866,00
221,00
500,00

Částka předčasného splacení
v Kč*
50.958,00
50.323,00
49.682,00
49.035,00
48.382,00
47.723,00
47.058,00
46.387,00
45.710,00
45.027,00
44.338,00
43.642,00
42.940,00
42.231,00
41.516,00
40.794,00
40.066,00
39.331,00
38.589,00
37.841,00
37.086,00
36.324,00
35.555,00
34.779,00
33.996,00
33.206,00
32.408,00
31.603,00
30.791,00
29.971,00
29.144,00
28.309,00
27.467,00
26.617,00
25.759,00
24.893,00

Pojmy použité v tomto Kalendáři, které začínají velkým písmenem, mají stejný význam jako pojmy definované
v Obchodních podmínkách a/nebo Smlouvě.
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Splátkový kalendář Smlouvy o zápůjčce č. XXXXXXXX
Banka
Číslo účtu
Variabilní symbol
Číslo

Česká spořitelna, a.s.
1948844309/0800
XXXXXXXX

Datum

Splátka Jistinná část Úroková část Admin. poplatek Částka předčasného splacení
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč*
37
14.12.2021
1.587,00
874,00
213,00
500,00
24.019,00
38
14.01.2022
1.587,00
882,00
205,00
500,00
23.137,00
39
14.02.2022
1.587,00
890,00
197,00
500,00
22.247,00
40
14.03.2022
1.587,00
898,00
189,00
500,00
21.349,00
41
14.04.2022
1.587,00
906,00
181,00
500,00
20.443,00
42
14.05.2022
1.587,00
914,00
173,00
500,00
19.529,00
43
14.06.2022
1.587,00
923,00
164,00
500,00
18.606,00
44
14.07.2022
1.587,00
931,00
156,00
500,00
17.675,00
45
14.08.2022
1.587,00
940,00
147,00
500,00
16.735,00
46
14.09.2022
1.587,00
948,00
139,00
500,00
15.787,00
47
14.10.2022
1.587,00
957,00
130,00
500,00
14.830,00
48
14.11.2022
1.587,00
966,00
121,00
500,00
13.864,00
49
14.12.2022
1.587,00
975,00
112,00
500,00
12.889,00
50
14.01.2023
1.587,00
983,00
104,00
500,00
11.906,00
51
14.02.2023
1.587,00
992,00
95,00
500,00
10.914,00
52
14.03.2023
1.587,00
1.002,00
85,00
500,00
9.912,00
53
14.04.2023
1.587,00
1.011,00
76,00
500,00
8.901,00
54
14.05.2023
1.587,00
1.020,00
67,00
500,00
7.881,00
55
14.06.2023
1.587,00
1.029,00
58,00
500,00
6.852,00
56
14.07.2023
1.587,00
1.039,00
48,00
500,00
5.813,00
57
14.08.2023
1.587,00
1.048,00
39,00
500,00
4.765,00
58
14.09.2023
1.587,00
1.058,00
29,00
500,00
3.707,00
59
14.10.2023
1.587,00
1.067,00
20,00
500,00
2.640,00
60
14.11.2023
1.565,00
1.053,00
12,00
500,00
1.565,00
Souhrnně
95.198,00
50.000,00
15.198,00
30.000,00
* Výše uvedená částka je vypočtena pro případ úplného předčasného splacení k termínu dané splátky a
předpokládá, že žádná Splátka není dlužná. V uvedené částce nejsou zahrnuty sankce za porušení smluvních
podmínek. Pokud Zákazník požaduje předčasné splacení v jiném termínu nebo již dluží Splátku (její část),
doporučujeme požádat o poskytnutí výpisu z účtu v podobě tabulky umoření. Částku doporučujeme zaslat
nejpozději 5 dnů před datem ve splátkovém kalendáři.

Za TOMMY STACHI:
Místo a datum:

..............................

Podpis Zákazníka: ..............................
Jméno Zákazníka:
Místo a datum:

Pojmy použité v tomto Kalendáři, které začínají velkým písmenem, mají stejný význam jako pojmy definované
v Obchodních podmínkách a/nebo Smlouvě.
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