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 FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU 
poskytované úvěrovanému (dále jen „Klient“) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a 

zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon“) 

 

Číslo smlouvy:  
 

1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli úvěru 

Úvěrující (dále jen jako „Věřitel“):  VSMoney s.r.o. 

Adresa: Růžová 1522/16, 

Praha-1, Nové město, PSČ: 110 00 

Telefonní číslo: +420220220149 

Číslo faxu: +420222220149 

E-mailová adresa: Info@vsmoney.cz 

Adresa internetových stránek: Vsmoney.cz 

Číslo účtu  4200416826/6800 

 

2. Popis základních vlastností úvěru 

Druh úvěru Neúčelový úvěr s pevně stanovenou úrokovou sazbou sjednaný na 

dobu určitou 

Podmínky čerpání 
To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze. 

Peníze obdržíte jednorázově na Váš bankovní účet do 7 dnů od 

podpisu smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr (dále jen 

„smlouva o spotřebitelském úvěru“).  

 

V případě hotovostního režimu obdržíte peníze od zaměstnance 

VSMoney s.r.o. ihned po podpisu smlouvy o spotřebitelském úvěru 

 

Celková výše úvěru 

To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou 

částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se 

sjednává úvěr. 

 

…….. 

 

Doba trvání úvěru …….. 

Splátky a případně způsob rozdělení splátek Budete muset uhradit poskytnutý úvěr v …. měsíčních splátkách 

nejpozději do dne ……. 

 

První splátka ……… je splatná dne ………  

Další splátky ve výši ……..  jsou splatné vždy k …….. každého 

kalendářního měsíce.  

Poslední splátka ve výši ……… je splatná dne …….. 

        

Klient je oprávněn zvolit si způsob splácení úvěru, a to buď formou 

bankovního převodu, anebo v hotovosti prostřednictvím inkasa nebo 

osobně v sídle Věřitele: VSMoney s.r.o. 

 

V případě částečné úhrady splátky se úhrada započítá nejprve na 

příslušný úrok z úvěru, poté na ostatní příslušné splatné náklady na 

úvěr (tj. poplatek za správu úvěru a poplatek za poskytnutí úvěru) a 

ve zbytku na jistinu, tzn. příslušnou splatnou část úvěru. 

 

Úrok dohodnutý mezi Klientem a Věřitelem ve smlouvě o úvěru a 

poplatek za správu úvěru dle sazebníku Věřitele jsou splatné za 

stejných podmínek jako úvěr v den splatnosti příslušné měsíční 

splátky úvěru. Poplatek za poskytnutí úvěru je splatný dle volby 

Klienta ke dni splatnosti první splátky úvěru nebo spolu 

s jednotlivými měsíčními splátkami úvěru v částce odpovídající 

poměru částky poplatku a počtu splátek úvěru, anebo v den zaslání či 

předání peněžních prostředků tak, že bude předem odečten z částky 

poskytnutých peněžních prostředků.  

 

Splátka úvěru spolu s náklady na úvěr se považuje za uhrazenou 

dnem jejího připsání na účet Věřitele s uvedením příslušného 

variabilního a specifického symbolu Klienta nebo dnem složení 

splátky v hotovosti v sídle Věřitele.  

Úvěr spolu s náklady na úvěr se považují za vrácené dnem připsání 

poslední splátky úvěru spolu s náklady na úvěr na účet Věřitele 

s uvedením příslušného variabilního a specifického symbolu Klienta 
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nebo dnem složení poslední splátky úvěru spolu s náklady na úvěr 

v hotovosti v sídle Věřitele. 

 

Celková částka, kterou je třeba zaplatit  
To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky 

a případné náklady související s Vaším úvěrem. 

Celková výše úvěru činí  

                                                                       …….. 

 

Poplatek za poskytnutí úvěru činí 

                                                                       …….. 

 

Úrok z úvěru (…. p.a.) činí 

                                                                      …….. 

 

Poplatek za správu úvěru po dobu 6 měsíců činí 

                                                                       …….. 

                                                     _____________________________ 

                                           

Celková částka splatná Klientem, v níž je zahrnuta celková výše 

úvěru, poplatek za poskytnutí úvěru, úrok z úvěru a poplatek za 

správu úvěru po dobu …….. měsíců, činí    

 

                                                                                        …….. 

 

Poskytuje-li se úvěr ve formě odložené platby za 

zboží nebo službu nebo je vázán na dodání určitého 

zboží nebo poskytnutí určité služby,  

 

název zboží/služby 

cena v hotovosti 

 

Je-li požadováno zajištění 

 

 

Zajištění není požadováno. 

 

Nevedou-li splátky k okamžitému umořování jistiny, 

informaci o této skutečnosti. 

Měsíční splátky úvěru jsou použity nejprve k úhradě měsíční části 

úroku z úvěru, poté na splatnou část poplatku za poskytnutí úvěru, 

nebyl-li již uhrazen, měsíční poplatek za správu úvěru a poté 

k úhradě jistiny, tzn. splatné části úvěru. Předepsanou měsíční 

splátkou úvěru je tak, za podmínky úhrady její celé předepsané výše, 

uhrazena celá suma měsíční části úroku z úvěru, poplatek za 

poskytnutí úvěru, nebyl-li již uhrazen, poplatek za správu úvěru a 

splatná část jistiny. 

 

3. Náklady úvěru 

Úroková sazba nebo případně různé úrokové sazby, 

které se na smlouvu, ve které se sjednává úvěr, 

vztahují 

Pevná výpůjční úroková sazba činí ke dni uzavření smlouvy o úvěru 

……. ročně a použije se po celou dobu trvání smlouvy o úvěru. 

Úrok z úvěru je klient povinen hradit až do doby vrácení 

poskytnutých peněžních prostředků bez ohledu na trvání smlouvy o 

úvěru.  

 

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 
 

Roční procentní sazba nákladů na úvěr (dále jen „RPSN“) činí za 

předpokladů uvedených v tomto formuláři pro standardní informace 

o úvěru a předpokladu, že úvěr bude trvat po dohodnutou dobu a že 

obě smluvní strany splní řádně a včas své povinnosti …….. 

  

Vzorec výpočtu RPSN pro úvěr ve výši …….. splácený v …….. 

měsíčních splátkách za shora uvedených podmínek: 

 
Kde: X  je RPSN 

        m  je číslo posledního čerpání, 

        k   je číslo čerpání, proto 1 =< k =< m, 

        Ck  je částka čerpání k, 
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        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, 

        D1 je výše splátky nebo platby poplatků, 

        s l  je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem  

             prvního čerpání a datem každé splátky nebo platby poplatků. 

 

 

Pokud je pro získání 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. 

 

 

Pro získání úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek 

není nezbytné uzavřít pojištění úvěru nebo smlouvu o jiné doplňkové 

službě. 

 

Související náklady Schválí-li Věřitel na základě žádosti Klienta odklad splatnosti jedné 

nebo více splátek úvěru, je oprávněn si za takové schválení účtovat 

poplatek ve výši 4 % z částky, jejíž splatnost byla odložena.  

Dojde-li k jiné změně smluvních podmínek smlouvy o úvěru, je 

Věřitel oprávněn účtovat si poplatek za změnu smluvních podmínek 

ve výši 1.000,- Kč.  

Zda se vyžaduje vedení jednoho nebo více účtů 

zaznamenávajících platební transakce a čerpání 

- 

Výše nákladů na používání zvláštního platebního 

prostředku (např. kreditní karty) bude-li užit 

- 

Veškeré případné další náklady vyplývající 

ze smlouvy, ve které se sjednává úvěr  

V případě změny smluvních podmínek smlouvy o úvěru uhradí 

Klient poplatek 1000,- Kč. 

 

Schválí-li Věřitel na základě žádosti Klienta odklad splatnosti jedné 

nebo více splátek úvěru, je oprávněn si za takové schválení účtovat 

poplatek ve výši 4 % z částky, jejíž splatnost byla odložena. 

Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady 

související se smlouvou, ve které se sjednává úvěr, 

změnit 

Věřitel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit sazebník s výjimkou 

výpůjční roční úrokové sazby, dojde-li k podstatné změně právních 

předpisů v oblasti úvěrů, a to s ohledem na vývoj peněžního trhu.  

Změnu sazebníku oznámí nejméně 30 dní před účinností této změny 

na svých webových stránkách na adrese www.vsmoney.cz a umožní 

nahlédnutí do takto změněných dokumentů v sídle Věřitele. Klient je 

změnami sazebníku vázán ode dne jejich účinnosti. Dojde-li ke 

změně adresy webových stránek Věřitele, oznámí Věřitel Klientovi 

tuto skutečnost s uvedením nové webové adresy nejpozději 7 dnů 

před aktivací nových webových stránek.   

Případná povinnost zaplatit notářské poplatky  

Povinnost ověření podpisu na smlouvě o úvěru vyžadující úhradu 

poplatku za ověření podpisu (např. u notáře) se vyžaduje pouze při 

podpisu smlouvy o úvěru ze strany Klienta uzavírané prostředky 

komunikace na dálku. 

 

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. 

Za platby neuhrazené ke dni splatnosti (včas) Vám bude účtována:  

- smluvní pokuta za prodlení s úhradou platby nad 5 dní ve výši 

0,05% denně,  

- smluvní pokuta 1.000,- Kč za prodlení s úhradou 2 a více 

splátek úvěru, 

- poplatek za odeslání 1. upomínky ve výši 100,- Kč, 

- poplatek za odeslání 2. a každé další upomínky ve výši         

200,- Kč, 

- zákonný úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., 

v platném znění, 

- poplatek 1.000,- Kč za zahájení postupu vedoucího k nucenému 

vymožení dlužné částky úvěru a souvisejících plateb, 

- náhrada případné škody, 

- náhrada nákladů případného rozhodčího a exekučního řízení. 

 

Ocitne-li se Klient v prodlení se splácením jakékoli splátky úvěru 

a/nebo nákladů na úvěr a/nebo poplatků za změny splatnosti splátek 

nebo úvěrových podmínek a/nebo smluvní pokuty dle smlouvy o 
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úvěru, stává se po 5-ti dnech splatnou celá částka úvěru spolu 

s poplatkem za poskytnutí úvěru, poplatkem za správu úvěru, 

aktuálním splatným úrokem z úvěru a případnými poplatky za změny 

splatnosti splátek nebo smluvních podmínek a smluvní pokutou dle 

smlouvy o úvěru. 

 

 

 

4. Další důležité právní aspekty 

Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává 

úvěr  

 

Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 

14 kalendářních dnů. 

 

Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy o úvěru do 14 kalendářních 

dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. 

Předčasné splacení 

 

Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to 

kdykoliv, zcela nebo zčásti. 

 

Má –li věřitel, v případě předčasného splacení, nárok 

na náhradu nákladů. 

Klient je oprávněn čerpaný úvěr zcela nebo zčásti předčasně splatit 

kdykoliv po dobu trvání úvěru. V takovém případě má klient právo 

na poměrné snížení celkových nákladů na úvěr.  

Věřitel má v případě předčasného splacení úvěru právo na náhradu 

nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly 

v přímé souvislosti s předčasným splacením. Náklady, které je klient 

v takovém případě povinen uhradit Věřiteli, činí 1 % z předčasně 

splacené části celkové výše úvěru, přesáhne-li doba mezi předčasným 

splacením a sjednaným koncem úvěru jeden rok. Nebude-li tato doba 

delší než jeden rok, činí výše náhrady nákladů Věřiteli 0,5 % z 

předčasně splacené části celkové výše úvěru. Pokud by výše shora 

uvedené náhrady nákladů měla přesáhnout částku úroku, kterou by 

klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení úvěru, 

dochází ke snížení náhrady nákladů na částku ve výši úroku, kterou 

by klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení 

úvěru. Dojde-li ze strany klienta k částečnému předčasnému splacení 

úvěru, zkracuje se pouze celková doba trvání úvěru, tzn. že nedochází 

k předčasnému splacení následující splátky a klient je povinen hradit 

následující měsíční splátky úvěru podle smlouvy o úvěru. Náhradu 

nákladů Věřitele v příslušné výši je klient povinen uhradit spolu 

s následující splátkou úvěru, nejpozději pak do 5 dnů od doručení 

vyčíslení náhrady nákladů od Věřitele.  

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 veřejnou bezpečností. 

Je-li žádost Klienta o poskytnutí úvěru zamítnuta z důvodu výsledku 

vyhledávání v databázi, je Věřitel povinen okamžitě a bezplatně 

Klienta o takovém výsledku vyhledávání v databázi vyrozumět, není-

li to v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo 

s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností. 

Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává úvěr  

Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii 

návrhu této smlouvy. To neplatí, pokud věřitel 

v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření 

smlouvy s Vámi. 

 

 

Klient obdrží na požádání jedno vyhotovení návrhu smlouvy o úvěru. 

 

5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku 

a) o věřiteli 

Zástupce věřitele ve Vašem domovském členském 

státě  

Věřitel nemá zástupce v jiném státě. 

 

Pokud má věřitel povinnost zápisu do rejstříku, 

základní identifikační údaje o něm 

Věřitel: VSMoney s.r.o. je zapsán v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, C 210914 vedená u Městského soudu 

v Praze, Identifikační číslo: 017 18 428.  

Orgán dozoru Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, Praha 2, PSČ: 120 00 

b) o smlouvě, ve které se sjednává úvěr 

Výkon práva na odstoupení od této smlouvy  
Klient je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy o úvěru bez udání 

důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy o úvěru. Lhůta pro 

odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno 
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Věřiteli nejpozději v poslední den lhůty v listinné podobě nebo na 

jiném trvalém nosiči dat. K účinnosti odstoupení dochází doručením 

Věřiteli. Odstoupením od smlouvy o úvěru zanikají všechna práva a 

povinnosti stran ze smlouvy o. Došlo-li k odstoupení, je Klient 

povinen vrátit Věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů 

ode dne odeslání odstoupení, jistinu a úrok ve výši, na kterou by 

Věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy o úvěru 

nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl úvěr čerpán, do dne, kdy je 

jistina splacena. Žádná další plnění kromě náhrady nevratných 

poplatků zaplacených Věřiteli orgánům veřejné správy nebo osobám 

pověřeným výkonem veřejné správy není Klient povinen platit. 

Písemné odstoupení je potřeba doručit na adresu sídla Věřitele: 

VSMoney s.r.o. Růžová 1522/16, Nové Město, 110 00 Praha 1.  

Po marném uplynutí 14-ti denní lhůty k odstoupení od smlouvy o 

úvěru, není Klient nadále oprávněn od smlouvy o úvěru odstoupit. 

Věřitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o úvěru, jestliže Klient 

poruší smlouvu o úvěru nebo úvěrové podmínky Věřitele, že se 

dostane do prodlení s úhradou víc než jedné splátky úvěru nebo 

jestliže Klient uvede před uzavřením nebo při uzavírání smlouvy o 

úvěru nebo v jiných dokumentech se smlouvou o  úvěru souvisejících 

nepravdivé nebo zavádějící informace. V případě, že Klient poruší 

jakoukoliv povinnost vyplývající pro něj ze smlouvy o úvěru nebo z 

úvěrových podmínek Věřitele. tak, jak je uvedeno v předchozí větě, 

je povinen uhradit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každý jednotlivý případ, čímž není dotčeno právo na náhradu škody 

v plném jejím rozsahu. Věřitel je dále oprávněn odstoupit od 

smlouvy o úvěru, jestliže Klient odmítne udělit souhlas se 

zpracováním osobních údajů nebo tento souhlas odvolá. Okamžikem 

doručení odstoupení Klientovi v souladu s článkem XI. úvěrových 

podmínek smlouva o úvěru zaniká a současně nastává splatnost 

celého poskytnutého úvěru spolu s náklady na úvěr a příslušnými 

poplatky, popř. smluvní pokutou.     

Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před 

uzavřením smlouvy, ve které se sjednává úvěr. 

Věřitel postupuje před uzavřením smlouvy o úvěru podle práva 

České republiky. 

Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se 

sjednává úvěr, a/nebo příslušném soudu 

Smlouva o úvěru se řídí právem České republiky a je uzavřena v 

souladu s ustanoveními Zákona a zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Vztahy touto 

Smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

Zákona, OZ a případně dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

Užívání jazyků  Informace, smlouva o úvěru a úvěrové podmínky budou poskytnuty 

v českém jazyce. Po dobu trvání úvěru máme v úmyslu s Vámi 

komunikovat v českém jazyce, pokud souhlasíte. 

c) o prostředcích nápravy 

Existence mechanismu mimosoudního urovnávání 

sporů a prostředků nápravy a přístup k němu 

Spotřebitelské spory není možné řešit prostřednictvím finančního 

arbitra.  

Veškeré spory vzniklé ze smlouvy o úvěru budou rozhodovány 

Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky. 
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Klient prohlašuje, že mu Věřitel poskytl formulář pro standardní informace o úvěru spolu s náležitým vysvětlením, aby byl 

schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva o úvěru odpovídá jeho potřebám a finanční situaci, a to včetně vysvětlení 

předsmluvních informací poskytnutých ve formuláři pro standardní informace o úvěru a důsledků prodlení, a základních 

informací o jednotlivých nabízených produktech a jejich dopadech na Klienta, a že tomuto vysvětlení porozuměl a nemá 

k němu žádné další otázky. 

 

V ________________dne__________20______ 

 

_______________________________ 
                                                                                                                                                   PODPIS KLIENTA 

 

_______________________________ 
                                                                                                                            JMÉNO A PŘÍJMENÍ KLIENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatečné informace pro klienta při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace 

na dálku před uzavřením smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku: 

Předmětem podnikání Věřitele: VSMoney.cz s.r.o. je zejména poskytování úvěrů podnikatelským a 

nepodnikatelským subjektům. 

Orgán odpovědný za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností Věřitele: VSMoney. s.r.o. je 

Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, Praha 2, PSČ: 120 00 

Ostatní informace pro klienty požadované zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů jsou obsaženy ve formuláři pro standardní informace o úvěru. 

 

Dodatečné informace pro klienta ohledně smlouvy o úvěru: 

Případné použití kapitálu vytvořeného platbami klienta namísto splácení úvěru vedoucí k úplnému 

splacení úvěru není možné. 
 
  

 


