STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru
Věřitel
VATAONLINE s.r.o.
Adresa
sídlo: Praha 1, Na Poříčí 1040/10, PSČ 110 00
Telefonní číslo
800 880 890 (Po-Pá 9:00 – 17:30)
E-mailová adresa
info@vataonline.cz
Adresa internetových stránek
www.vataonline.cz
2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru
Druh spotřebitelského úvěru
Mikro zápůjčka pro fyzické osoby do 10 000 Kč
s maximální dobou splatnosti 35 dní, zápůjčky není
možné kumulovat.
Celková výše spotřebitelského úvěru
Maximálně 10 000,-Kč, konkrétní výše je sjednána ve
To znamená strop úvěrového rámce nebo Smlouvě o zápůjčce.
celkovou částku poskytnutou v rámci
smlouvy,
ve
které
se
sjednává
spotřebitelský úvěr.
Podmínky čerpání
Peníze obdrží klient po registraci na www.vataonline.cz
To znamená, jakým způsobem a kdy a po schválení Zápůjčky bankovním převodem na jím
obdržíte peníze.
uvedený účet nebo hotově na pobočce
zprostředkovatele.
Doba trvání spotřebitelského úvěru
Maximálně 35 dní, konkrétní doba trvání je sjednána ve
Smlouvě o zápůjčce.
Splátky a případně způsob rozdělení Budete muset uhradit Zápůjčku a Poplatek.
splátek
Výše Zápůjčky i Poplatku je uvedena ve Smlouvě o
zápůjčce a je Vydlužitelem volena při podání žádosti o
Zápůjčku.
Celková částka, kterou je třeba zaplatit
Celkem budete muset zaplatit součet výše Zápůjčky a
To znamená výše vypůjčené jistiny plus výše Poplatku; tyto částky jsou uvedeny ve Smlouvě o
úroky a případné náklady související Zápůjčce a jsou Vydlužitelem voleny při podání žádosti o
s Vaším úvěrem.
Zápůjčku.
Splátky nevedou k okamžitému umořování Umořuje se přednostně jistina. V případě, že platba
jistiny.
Vydlužitele nestačí na uspokojení všech peněžitých
závazků Vydlužitele podle Smlouvy o zápůjčce, bude
platba Vydlužitele použita na úhradu závazků
Vydlužitele podle Smlouvy o zápůjčce v následujícím
pořadí (neurčí-li Vydlužitel výslovně jinak): (i) Zápůjčka;
(ii) Poplatek; (iii) účelně vynaložené náklady a (iv) úrok
z prodlení.
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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.
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.
Související náklady

Zápůjčka je poskytována bezúročně. Za poskytnutí
Zápůjčky zaplatí Vydlužitel Poplatek definovaný níže.
Konkrétní výše RPSN je uvedena ve Smlouvě o Zápůjčce.
Například Zápůjčka ve výši 4 000 Kč na 20 dní je
s Poplatkem 800 Kč, což představuje RPSN 2 686 %.
Není nezbytné uzavřít pojištění úvěru ani smlouvu o jiné
doplňkové službě.

Vydlužitel za poskytnutí Zápůjčky zaplatí Poplatek ve
výši dle Smlouvy o zápůjčce.
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Náklady v případě opožděných plateb

Jestliže Vydlužitel poruší svou povinnost zaplatit
celkovou dlužnou částku podle odstavce 2.1 Smlouvy o
Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít zápůjčce ve sjednaném termínu, je Vydlužitel povinen
závažné důsledky (např. nucený prodej zaplatit Zapůjčiteli též:
majetku) a způsobit potíže při získávání
a) smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně
úvěru v budoucnosti.
z neuhrazené výše Zápůjčky, Poplatku a
případně Nadstandardního poplatku ode dne
následujícího po dni jejich splatnosti až do dne
jejich úplného zaplacení; a zákonný úroky
z neuhrazené výše Zápůjčky, Poplatku a
případně Nadstandardního poplatku ode dne
následujícího po dni jejich splatnosti až do dne
jejich úplného zaplacení;
b) účelně vynaložené náklady, které Zapůjčiteli
vznikly v souvislosti s Prodlením Vydlužitele
(dále jen „Náklady“). Takové Náklady zahrnují
zejména náklady na vymáhání dlužné částky,
náklady na doručování písemností a na
telefonní služby v souvislosti s upomínáním
Vydlužitele. Smluvní strany sjednávají, že výše
náhrady Nákladů v závislosti na době Prodlení
Vydlužitele činí minimálně:
c) 200 Kč v případě Prodlení více než 2 pracovní
dny;
d) 400 Kč v případě Prodlení více než 10
kalendářních dnů;
e) 600 Kč v případě Prodlení více než 20
kalendářních dnů;
f) 800 Kč v případě Prodlení více než 30
kalendářních dnů;
g) 1 000 Kč v případě Prodlení více než 40
kalendářních dnů;
h) 1 200 Kč v případě Prodlení více než 50
kalendářních dnů;
i) 1 900 Kč v případě Prodlení více než 60
kalendářních dnů;
j) 2400 Kč v případě Prodlení více než 75
kalendářních dnů;
k) 2900 Kč v případě Prodlení více než 90
kalendářních dnů.
Povinnost Vydlužitele zaplatit úrok z prodlení a/nebo
smluvní pokutu se nijak nedotýká práva Zapůjčitele na
náhradu škody v plné výši, která mu vznikne
v souvislosti s porušením peněžité či jiné povinnosti
Vydlužitele dle Smlouvy o zápůjčce či VOP.
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4. Další důležité právní aspekty
Právo na odstoupení od smlouvy, ve které Vydlužitel je oprávněn od Smlouvy o Zápůjčce bez
se sjednává spotřebitelský úvěr
uvedení důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne
poskytnutí Zápůjčky. Odstoupení musí být učiněno
Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to písemně a doručeno na adresu: VATAONLINE s.r.o., Na
ve lhůtě 14 kalendářních dnů.
Poříčí 1040/10, 110 00, Praha 1. V takovém případě je
Vydlužitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
30 dnů ode dne odeslání odstoupení Zapůjčiteli,
povinen (i) vrátit Zapůjčiteli Zápůjčku; a (ii) zaplatit
Zapůjčiteli částku odpovídající Poplatku, resp. jeho
alikvotní části; konkrétní výše této částky bude určena
Zapůjčitelem v návaznosti na dobu, po kterou byla
Vydlužiteli poskytnuta Zápůjčka.
Předčasné splacení
Vydlužitel je oprávněn Zápůjčku zcela nebo zčásti splatit
kdykoliv po dobu trvání Smlouvy o zápůjčce i před
Máte právo splatit spotřebitelský úvěr datem splatnosti Zápůjčky. V takovém případě
předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti. Vydlužitel Zapůjčiteli uhradí (i) celou částku Zápůjčky; a
(ii) částku odpovídající Poplatku, resp. jeho alikvotní
části; konkrétní výše této částky bude určena
Zapůjčitelem podle doby, po kterou byla Vydlužiteli
poskytnuta Zápůjčka. Zapůjčitel má právo na úhradu
účelně vynaložených nákladů, které mu v důsledku
předčasného splacení vzniknou. V případě, že si
Vydlužitel bude přát splatit Zápůjčku dříve než 5. den po
poskytnutí Zápůjčky Zapůjčitelem, je povinen svůj záměr
splatit Zápůjčku takto předčasně oznámit Zapůjčiteli, a
to doručením písemného oznámení na adresu
Zapůjčitele.
Vyhledávání v databázi
Zapůjčitel při žádosti klienta o Zápůjčku může nahlížet
Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně do databáze neplatných občanských průkazů, do
vyrozumět
o výsledku
vyhledávání insolvenčního rejstříku, centrální evidence exekucí či
v databázi, pokud je na tomto vyhledávání jiných registrů dlužníků. O zamítnutí žádosti o půjčku na
založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí základě lustrace v externí databázi bude zájemce
spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je neprodleně informován e-mailem, který bude
poskytnutí takové informace v rozporu obsahovat informaci o použité databázi
s právními předpisy na ochranu osobních
údajů nebo s veřejným pořádkem nebo
veřejnou bezpečností.
Právo na návrh smlouvy, ve které se Zapůjčitel je povinen Zájemci poskytnout na požádání
sjednává spotřebitelský úvěr
bezplatně kopii návrhu Smlouvy o Zápůjčce. To neplatí,
Máte právo obdržet na požádání bezplatně pokud Zapůjčitel není ochoten přistoupit k uzavření této
kopii návrhu této smlouvy. To neplatí, smlouvy v okamžiku, kdy Zájemce o kopii návrhu
pokud věřitel v okamžiku žádosti není požádá.
ochoten přistoupit k uzavření smlouvy
s Vámi.
Doba, po kterou je věřitel vázán Tyto informace jsou platné do okamžiku zveřejnění
informacemi poskytnutými před uzavřením nové verze těchto informací, která tuto verzi nahradí.
smlouvy,
ve
které
se
sjednává Taková nová verze těchto informací bude zveřejněna
spotřebitelský úvěr nebo návrhem na stejným způsobem, jako tyto informace.
uzavření této smlouvy.
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