ŠTANDARDNÉ EURÓPSKE INFORMÁCIE O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE
1. Totožnosť a kontaktné údaje veriteľa spotrebiteľského úveru
Veriteľ
Friendly Finance Slovakia s.r.o.,
zapís aná v Obchodnom regis tri Okres ného s údu
Bratis lava I, oddiel: Sro, vložka č.: 115950/B, IČO:
47243368
Adres a

Tallerova 4, 811 02 Bratis lava- Staré Mes to

Telefónne čís lo

+421 249 206 706

E-mailové adres a

podpora@pozickomat.s k

Webové s ídlo

https ://pozickomat.s k/

2. Opis hlavných vlastností spotrebiteľského úveru
Druh s potrebiteľs kého úveru

Bezúčelový bezúročný úveru
0,00

Celková výš ka s potrebiteľs kého úveru
(maximálna výš ka alebo celková čias tka, ktorá bola
dohodnutá v zmluve o s potrebiteľs kom úvere)

Podmienky, ktoré upravujú čerpanie peňažných

bezhotovos tne, po s plnení podmienok s tanovených

pros triedkov

Veriteľom

(Akým s pôs obom a kedy Klient dos tane peniaze)

predchádzajúce uzatvorenie Rámcovej zmluvy a Z mluvy o
s potrebiteľs kom úvere.

Doba trvania zmluvy o s potrebiteľs kom úvere

Z mluva s a uzatvára na dobu určitú, a to na dobu
Úverového vzťahu, až do vys poriadania vš etkých
záväzkov, ktoré vznikli na základe alebo v s úvis los ti s
úverom

Splátky a prípadne poradie, v ktorom s a budú s plátky
poukazovať

a) Výš ka s plátky: 0,00
Počet s plátok: 1
Úver je s platný v celom rozs ahu jednorázovo
Konečná s platnos ť :
b) Splatnos ť Poplatkov: Výš ka poplatku za pos kytnutie
úveru: 0,00
Počet s plátok: 1
Poplatky s ú s platné s polu s úverom v deň konečnej
s platnos ti

Celková čias tka, ktorú bude Klient mus ieť zaplatiť(Výš ka

0,00

požičanej is tiny plus úroky a prípadné náklady s pojené
s o s potrebiteľs kým úverom)
Vyžadované záruky (Opis záruky, ktorú bude mus ieť

Nie je

Klient pos kytnúť v s úvis los ti s o zmluvou o
s potrebiteľs kom úvere)

3. Náklady spojené so spotrebiteľským úverom
Úroková s adzba s potrebiteľs kého úveru alebo v prípade
potreby rôzne úrokové s adzby s potrebiteľs kého úveru,

Bezúročný

ktoré s a vzťahujú na zmluvu o s potrebiteľs kom úvere
Pos kytnutie úveru je podmienené Poplatkom za
pos kytnutie úveru.
Ročná percentuálna miera nákladov (Celkové náklady
vyjadrené ako ročné percento z celkovej výš ky úveru.

Predpoklady použité na výpočet tejto miery: Úver bol

Ročná percentuálna miera nákladov pomáha Klientovi

pos kytnutý okamžite a v plnej výš ke, Klient bude plniť

porovnať s i rôzne ponuky)

s voje povinnos ti za podmienok a v lehotách uvedených v
Z mluve.

Priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov

30 %

Na zís kanie s potrebiteľs kého úveru alebo na zís kanie

Nie

s potrebiteľs kého úveru za ponúkaných podmienok s a
mus í uzavrieť — pois tenie na zabezpečenie
s potrebiteľs kého úveru alebo — ďalš ia zmluva o
doplnkovej s lužbe (Ak náklady s pojené s týmito s lužbami
nie s ú veriteľovi známe, nezahŕňajú s a do ročnej
percentuálnej miery nákladov)
Súvis iace náklady
Akékoľvek iné náklady vyplývajúce zo zmluvy o

Poplatok za pos kytnutie úveru: 0,00

s potrebiteľs kom úvere
Podmienky, za ktorých s a uvedené náklady s pojené s o
zmluvou o s potrebiteľs kom úvere môžu zmeniť

Veriteľ môže poplatky meniť z dôvodov vyplývajúcich z
okolnos tí, akými s ú:
a) zmena právnych predpis ov,
b) vývoj na finančnom trhu, ktorý objektívne ovplyvňuje
pos kytovanie finančných produktov alebo podmienky ich
pos kytovania,
c) zmena technických možnos tí pos kytovania finančných
produktov,
d) zabezpečenie bezpečného fungovania s ys tému
veriteľa, alebo
e) zabezpečenie obozretného podnikania veriteľa
s tability.
V prípade zvýš enia nadobudne zmena účinnos ť po 10
dňoch, kým v prípade zníženia cien alebo zmien
s pôs obených právnymi predpis mi nadobudne zmena

účinnos ť okamžite. Z meny určí veriteľzverejnením.
Náklady v prípade ones korených s plátok (Chýbajúce
s plátky môžu mať pre Klienta vážne nás ledky, napríklad

V prípade omeš kania Klienta s o s plátkami Úveru je Klient

nútený predaj a môžu s ťažiť zís kanie s potrebiteľs kého

povinný zaplatiť Veriteľovi s kutočne vynaložené náklady

úveru)

s pojené s ich uplatnením. Konkrétne s a jedná o
s úvis iace mzdové náklady, náklady za telefonické výzvy,
SMS, e-mailové s právy, ďalš ie adminis tratívne náklady.
Tieto Náklady s ú vypočítané nas ledovne:
a) náklad za zas lanie jednej s ms s právy € 0,30, b) náklad
za jednu minútu telefonického hovoru € 0,35, c) mzdové
náklady:i) za prípravu s ms s právy € 1,19 , ii) za prípavu
e-mailu € 2,37, iii) za prípravu a tel. hovoru € 3,56
V prípade omeš kania s úhradou čo len čas ti dlhu je
Klient povinný uhradiť aj zmluvnú pokutu vo výš ke € 10
a to viacnás obne v závis los ti od počtu odos laných
upomienok Veriteľom. Taktiež Klient môže požiadať
o predĺženie s platnos ti úveru a to za Poplatok za
predĺženie s platnos ti úveru (podľa cenníka), tiež môže
požiadať o zriadenie s plátkového kalendára a to za
Poplatok za zriadenie s plátkového kalendára (vo výš ke €
20 ) alebo inú zmenu v úverovej zmluve za poplatok.

4. Iné dôležité právne aspekty
Právo na ods túpenie od zmluvy o s potrebiteľs kom úvere
(Klient má právo na ods túpenie od zmluvy o

Áno

s potrebiteľs kom úvere v lehote 14 kalendárnych dní)
Predčas né s platenie s potrebiteľs kého úveru (Klient má

Áno, pri predčas nom s platenís potrebiteľs kého úveru je

kedykoľvek právo na úplné alebo čias točné predčas né

Klientpovinný uhradiť Poplatok za pos kytnutie úveru v

s platenie úveru)

celom rozs ahu.

Nás ledky nes plácania s potrebiteľs kého úveru

Úrok z omeš kania v prípade ones korenia platieb bude
Veriteľ účtovaťv zákonom s tanovenej výš ke.

Nahliadnutie do databázy (Veriteľ mus í Klienta okamžite a

veriteľ Klienta informuje telefonicky, e-mailom alebo inou

bezplatne informovať o výs ledku nahliadnutia do

vhodnou formou

databázy, ak žiados ť o s potrebiteľs ký úver zamietol na
základe tohto nahliadnutia. Neplatí to, ak je pos kytnutie
takejto informácie zakázané podľa právnych predpis ov
Európs kej únie)
Právo na vyhotovenie návrhu zmluvy o s potrebiteľs kom
úvere (Klient má právo dos tať bezplatne na vlas tnú

Áno

žiados ť vyhotovenie návrhu zmluvy o s potrebiteľs kom
úvere. Toto us tanovenie s a neuplatňuje, ak veriteľ v
čas e podania žiados ti Klienta nie je ochotný s Klientom
uzavrieť zmluvu o s potrebiteľs kom úvere)
Čas , počas ktorého je veriteľ viazaný informáciami

Tieto informácie s ú platné ku dňu prevzatia tohto

pos kytnutými pred uzavretím zmluvy o s potrebiteľs kom

formulára

úvere

5. Dodatočné informácie, ak ide o poskytovanie finančných služieb na diaľku
a) O veriteľovi

zapís aná v Obchodnom regis tri Okres ného s údu
Bratis lava I, oddiel: Sro, vložka č.: 115950/B

Orgán dohľadu

Národná banka Slovens ka

b) O zmluve o s potrebiteľs kom úvere
Uplatnenie práva na ods túpenie od zmluvy o

Klient je oprávnený ods túpiť od Z mluvy pís omne, do 14

s potrebiteľs kom úvere

dní od dňa jej uzatvorenia, pričom Klient s platí
pohľadávku s prís luš ens tvom do 30 dní od doručenia
pís omného oznámenia o ods túpení Veriteľovi. Oznámenie
o ods túpení s a doručuje na adres u Veriteľa

Doložka us tanovujúca rozhodné právo zmluvy o úvere a/

Právo Slovens kej republiky

alebo prís luš ný s úd
Jazykový režim

Informácie a zmluvné podmienky s a pos kytnú v
s lovens kom a čes kom jazyku. So s úhlas om Klienta má
počas trvania zmluvy o s potrebiteľs kom úvere Veriteľ v
úmys le s Klientom komunikovať v s lovens kom a čes kom
jazyku

c) o nároku na zais tenie nápravy
Exis tencia mimos údneho mechanizmu vybavovania

Akýkoľvek s por, ktorý vznikne na základe Z mluvy

s ťažnos tí a zais tenia nápravy a jeho použitie

uzatvorenej na základe tohto návrhu alebo v s úvis los ti s
ňou má Veriteľ záujem rieš iť prednos tne mimos údnou
dohodou, až nás ledne pris túpi k rieš eniu s porov pred
vš eobecným s údom. Pri rieš ení reklamácii Klienta,
Veriteľ pos tupuje v s úlade s o Z mluvou.
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