Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru
Věřitel

GO Invex Finance s.r.o

Adresa

Sazovická 492/5, Praha 155 21

Telefonní číslo

+420 739 857 131

E-mailová adresa

info@credit123.cz

Adresa internetových stránek

https://www.credit123.cz/

Zprostředkovatel úvěru
1. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru
Druh spotřebitelského úvěru

Jiný než na bydlení

Celková výše spotřebitelského úvěru

23000 Kč

Podmínky čerpání

Převodem na účet

Doba trvání spotřebitelského úvěru

45" dní

Splátky a případně způsob rozdělení splátek

Jedná splátka

Celková částka, kterou je třeba zaplatit

33350 Kč

2. Náklady spotřebitelského úvěru
Výpůjční úroková sazba nebo případně různé
výpůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve

Pevná 365.00 %

které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují
Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

2018.67 %

Je pro získání úvěru nebo pro jeho získání za
nabízených podmínek nezbytné uzavřít smlouvu o

Ne

doplňkové službě související s úvěrem
Veškeré další náklady vyplývající ze smlouvy, ve
které se sjednává spotřebitelský úvěr
Povinnost zaplatit náklady na služby notáře

Do celkových nákladů úvěru jsou zahrnuty všechny náklady, které Klient
musí v souvislosti se smlouvou o úvěru zaplatit. Při řádném splácení úvěru,
se na Klienta nevztahují žádné další náklady související se smlouvou o úvěru.
Ne
1. smluvní pokuta ve výši 0,1 procenta, včetně DPH, za každý den zpoždění
z nesplacené jistiny Úvěru.
2. poplatek ve výši 70,- Kč, včetně DPH, za administraci každého dne ve

Náklady v případě opožděných plateb

zpoždění, a to do doby splácení úvěru anebo předání pohledávky k
mimosoudnímu vymáhání.
3. příslušná částka Celkového navýšení, odvozená od poskytnutého úvěru,
dělená příslušným počtem dní krát faktický počet dní ve zpoždění.

3. Další důležité právní aspekty
Ano. Došlo-li k odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru, je
spotřebitel povinen věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů
Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se

ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu poskytnutého spotřebitelského

sjednává spotřebitelský úvěr

úvěru a úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k
odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl
spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena.
Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit
kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má

Předčasné splacení

spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o
výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v
případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.

Věřitel má v případě předčasného splacení nárok na

Ne. Klient může, kdykoliv v rámci sjednaného termínu, celou dlužnou částku

náhradu nákladů.

uhradit, a to bez jakýchkoliv dalších nákladů a poplatků
Věřitel nahlíží do následujících databází:

Vyhledávání v databázi

• Nebankovni-Registr.cz, s.r.o. IČ: 01911945
• CRIF – Registr platebních informací s.r.o. IČ: 26212242

Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr

Ano

4. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku
a) o věřiteli

GO Invex Finance s.r.o

Telefonní číslo

+420 739 857 131

E-mailová adresa

info@credit123.cz

Adresa internetových stránek

https://www.credit123.cz

Zápis v rejstříku
Orgán dohledu

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
257916
Česká národní banka

b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský
úvěr
Klient může od Smlouvy o úvěru odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14
dnů ode dne uzavření Smlouvy o úvěru. Od Smlouvy o úvěru je Klient
Výkon práva na odstoupení od této smlouvy

oprávněn odstoupit pouze písemně, zasláním písemného oznámení na
adresu Věřitele. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li
odstoupení odesláno Věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči
dat nejpozději v poslední den lhůty.

Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před
uzavřením smlouvy, ve které se sjednává

Věřitel postupuje podle právního řádu České republiky

spotřebitelský úvěr.
Smlouva o úvěru se řídí právním řádem České republiky, přičemž k
Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se
sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušném
soudu
Užívání jazyků

rozhodování veškerých sporů ze smlouvy o úvěru je na základě dohody
smluvních stran místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1. Předsmluvní
informace budou poskytnuty jenom v českém jazyce. Smlouva o úvěru a
všeobecné obchodní podmínky budou poskytnuty jenom v českém jazyce.
Po dobu trvání spotřebitelského úvěru máme v úmyslu s vámi komunikovat
také jenom v českém jazyce.

c) o prostředcích nápravy
K rozhodování sporů ze Smlouvy o úvěru mimosoudní cestou je příslušný
Existence mechanismu mimosoudního urovnávání

rovněž finanční arbitr: Finanční arbitr České republiky, Legerova 69/1581,

stížností a prostředků nápravy a přístup k němu

110 00 Praha 1, tel.: + 420 257 042 070, e-mail: arbitr@finarbitr.cz,
www.finarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x.

Datum a místo:
Bylo odesláno na adresu , dne

