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Formulář pro standardní informace  
o spotřebitelském úvěru
ŠkoFIN s.r.o. 
se sídlem Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 11881

(dále jen „Věřitel“ nebo „Společnost“)

poskytuje následující informace, na základě nichž se klient může sám rozhodnout,  
zda se Společností uzavře smlouvu o spotřebitelském úvěru:

Věřitel:
Adresa: 
Telefonní číslo: 
E-mailová adresa: 
Adresa internetových stránek:

ŠkoFIN s.r.o.
Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5 
+ 420 224 992 410 
klient@vwfs.cz 
https://www.vwfs.cz/

Zprostředkovatel úvěru:
Adresa: 
Telefonní číslo: 
E-mailová adresa: 
Adresa internetových stránek:

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru

Druh spotřebitelského úvěru Účelový zajištěný úvěr na koupi vozidla

Celková výše spotřebitelského úvěru 
To znamená strop úvěrového rámce nebo  
celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy,  
ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.

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

Úvěr je možné čerpat v době do 8 měsíců od účinnosti Smlouvy za 
předpokladu, že jsou splněny podmínky čerpání stanovené ve smlouvě 
o úvěru. Úvěrové prostředky budou poskytnuty ve prospěch klienta dodavateli, 
případně jiné osobě, které má být zaplacena kupní cena předmětu financování 
(např. výrobci nebo dovozci vozidla).

Doba trvání spotřebitelského úvěru

Splátky a případně způsob rozdělení splátek Klient musí uhradit celkem splátek, každou splátku ve výši, a to měsíčně vždy 
ke dni splatnosti. Poslední splátka činí. Společnost je oprávněna přiřazovat 
jakékoli platby klienta k úhradě jakýchkoli závazků klienta vůči Společnosti ze 
Smlouvy či jiného závazkového vztahu mezi klientem a Společností.

Celková částka, kterou je třeba zaplatit
To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky 
a případné další náklady související s Vaším úvěrem.

Spotřebitelský úvěr se poskytuje 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

ANO

Koupě vozidla

Požadované zajištění
Jedná se o popis zajištění, které máte v souvislosti se 
smlouvou o spotřebitelském úvěru poskytnout.

Jako zajištění Společnost vyžaduje:
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3. Náklady spotřebitelského úvěru

Zápůjční úroková sazba nebo případně různé zápůjční 
úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se 
sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují

Pevná roční zápůjční úroková sazba po celou dobu úvěru činí:

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.

Výše RPSN použitá na klientův úvěr je ročně a Společnost ji vypočítala 
z hodnot a podmínek úvěrového obchodu platných a jí známých k datu 
vyhotovení těchto informací.
Výše uvedená hodnota RPSN platí za následujících předpokladů:
• celková výše úvěru činí
• pevná roční zápůjční úroková sazba činí
• klient vyčerpá úvěr okamžitě po uzavření smlouvy;
• úroky se platí společně se splátkou jistiny;
•  úroky jsou spláceny rovnoměrně ve stejných měsíčních splátkách počínaje 

prvním měsícem po dni čerpání úvěru. Poslední nerovnoměrná splátka činí:
• splátky jsou placeny řádně a včas; a
•  jsou zohledněny všechny doplňkové služby, zejména pojištění vztahující se 

k vozidlu, nezbytné pro uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru.
Do výpočtu RPSN jsme nezahrnuli:
• případné náklady za služby notáře;
•  náklady splatné v důsledku neplnění některé z povinností spotřebitele 

stanovených ve smlouvě;
•  náklady, jejichž výše není ke dni vyhotovení těchto informací Společnosti 

známa; a
• náklady, jejichž zahrnutí do RPSN není povinné.
Pokud se skutečnost bude od těchto předpokladů lišit, výše RPSN se může 
změnit.
Reprezentativní příklad:
Spotřebitelský úvěr na nové vozidlo ŠKODA FABIA.
Cena vozidla: 320 000 Kč vč. DPH;
Splátka hrazená předem (akontace): 96 000 Kč;
Celková výše úvěru: 224 000 Kč;
Doba trvání úvěru: 60 měsíců;
Pevná roční zápůjční úroková sazba: 7,836 %;
Pojištění: havarijní pojištění s 5% spoluúčastí, pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla a pojištění čelního skla s limitem plnění 10 000 Kč;
Celková měsíční splátka včetně pojištění: 5 172,35 Kč;
Celkové náklady úvěru: 310 341 Kč.
Výše RPSN: 14,534 %.

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.
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Související náklady

Povinnost zaplatit náklady na služby notáře

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.

Pokud klient nezaplatí řádně a včas jakoukoli platbu ze smlouvy, je Společnost 
oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky 
za každý započatý den prodlení. Společnost má dále nárok na zaplacení účelně 
vynaložených nákladů spojených s prodlením klienta a na úroky z prodlení ve 
výši stanovené právním předpisem, konkrétně nařízením vlády č. 351/2013 
Sb., kterým se mimo jiné určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky, podle kterého je stanoveno, že výše úroku z prodlení 
odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první 
den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení zvýšené o 8 procentních 
bodů.
Pokud klient poruší svou povinnost uhradit včas platbu podle smlouvy, je 
Společnost oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 600 Kč 
za každou písemnou, telefonickou či faxovou výzvu či upomínku adresovanou 
klientovi nebo osobě poskytující zajištění závazku klienta.
Pokud je klient s kteroukoliv platbou v prodlení delším než jeden měsíc, je 
Společnost oprávněna od smlouvy odstoupit.
Společnost je dále oprávněna dluh po klientovi vymáhat, a to i soudní cestou, 
včetně možné exekuce. Náklady takových řízení hradí klient. Pohledávku za 
klientem lze rovněž převést na třetí osobu.
Důsledkem prodlení klienta též může být záznam v registru/ech dlužníků, což 
může být překážkou pro poskytnutí nového úvěru od Společnosti nebo jiné 
finanční instituce v budoucnu.

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.

Klient má právo odstoupit od Smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode 
dne podpisu Smlouvy.
Oznámení o odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a být zasláno 
nejpozději poslední den uvedené lhůty na adresu ŠkoFIN s.r.o., Pekařská 6, 
Praha, PSČ 155 00.

Předčasné splacení
Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to 
kdykoliv, zcela nebo zčásti.

Klient má právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo 
zčásti.

Věřitel má v případě předčasného splacení nárok na 
náhradu nákladů.

Společnost má v případě předčasného splacení spotřebitelského úvěru právo 
na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti 
s předčasným splacením.
Výše těchto nákladů Společnosti činí max. 1 % z předčasně splacené 
části celkové výše úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením 
a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší 
než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně 
splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.

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.

Pokud Společnost zamítne žádost klienta o úvěru kvůli záznamu v některé 
z databází dlužníků, bezodkladně a bezplatně o tom klienta informuje. 
Současně klientovi sdělí údaje o použité databázi a výsledek vyhledávání 
v databázi.
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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.

Po dobu platnosti těchto informací má klient právo na bezplatné obdržení 
kopie návrhu Smlouvy.
Společnost upozorňuje, že Smlouva s klientem nemůže být uzavřena, dokud 
u Společnosti neproběhnou všechny potřebné schvalovací procesy podle 
vnitřních pravidel Společnosti.

Doba, po kterou je věřitel vázán informacemi 
poskytnutými před uzavřením smlouvy, ve které 
se sjednává spotřebitelský úvěr nebo návrhem na 
uzavření této smlouvy.

Tyto informace platí ode dne jejich poskytnutí do sedmého dne od jejich 
poskytnutí.

Použití kapitálu, vytvořeného platbami spotřebitele 
namísto splácení spotřebitelského úvěru povede 
k úplnému splacení spotřebitelského úvěru:

Platbami klienta nebude vytvářen kapitál k úplnému splácení 
spotřebitelského úvěru.

Datum vyhotovení těchto informací:

Vyhotovil/a:

Prohlašuji tímto, že:

- mi tyto informace byly poskytnuty níže uvedeného dne,

-  mi byli náležitě vysvětleny jednotlivé části těchto informací pro posouzení, jestli finanční služba odpovídá mým potřebám a finanční 
situaci,

-  jsem byl/a řádně informována, že smlouvu o spotřebitelském úvěru nemusím uzavírat ihned, ale mohu si ji odnést mimo obchodní 
prostory, kde mi byla poskytnuta, v klidu si ji prostudovat, porovnat s nabídkami jiných finančních institucí a až následně, nejpozději však 
do sedmi dnů od převzetí těchto informací, tuto smlouvu uzavřít,

-  jsem byl/a ujištěn/a, že využití mého práva na řádné prostudování těchto informací nijak nezhorší moji možnost získat nabízený úvěr ani 
negativně neovlivní přístup Společnosti při poskytování úvěru,

-  jsem byl/a upozorněn/a na to, že smlouvu se mnou Společnost nemůže uzavřít, dokud u ní neproběhnou všechny potřebné schvalovací 
procesy podle vnitřních pravidel Společnosti. Proto se nespoléhám na to, že se mnou Společnost uzavře smlouvu a že mi poskytne úvěr 
a další doplňkové služby, dokud není smlouva skutečně uzavřena,

-  jsem byl/a dostatečně informován/a o tom, že Společnost může v souladu právními předpisy na ochranu osobních údajů zpracovávat, 
shromažďovat a uchovávat mé osobní údaje a veškeré další informace týkající se mé osoby za účely blíže stanovenými v Zásadách 
zpracování osobních údajů Volkswagen Financial Services, především za účelem jednání ve věci uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru 
a posouzení mé bonity a úvěruschopnosti; bližší informace o zpracování mých osobních údajů Společností popisují Zásady zpracování 
osobních údajů Volkswagen Financial Services dostupné prostřednictvím internetových stránek Společnosti (www.vwfs.cz) či v tištěné 
podobě na vyžádání u dealera spolupracujícího se Společností nebo v zákaznickém centru Společnosti.

Dále beru na vědomí, že v případě sporu ze smlouvy uzavřené na základě této nabídky má klient (spotřebitel) možnost řešit spor 
mimosoudně před finančním arbitrem www.finarbitr.cz nebo u České národní banky (www.cnb.cz), není-li k řešení takového sporu finanční 
arbitr oprávněn. V případě, že se klient obrátí na soud, je místně příslušný obecný soud Společnosti v době podání (prorogační doložka se 
neuplatní, pokud je klient spotřebitelem). Smlouva uzavřená na základě této nabídky i případné veškeré spory z ní vzniklé se budou řídit 
českým právem.

V(e)  dne

Druh a číslo průkazu totožnosti: _____________________  Podpis: ___________________

Potvrzuji, že výše uvedená osoba podepsala tento dokument přede mnou a že jsem podle uvedeného průkazu totožnosti ověřil(a) její 
totožnost.

___________________________________


