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INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU  

Podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru 

Pro 

— Jméno a příjmení — Jan Vzor 

1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

— Věřitel 

— Adresa 

— 

— 

— 

— Telefonní číslo 

— Max banka a.s.  

— Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4 - Krč 

— IČ: 14893649 

— zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 476 

— +420 800 700 800

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru

— Druh spotřebitelského úvěru — Spotřebitelský úvěr REFIXO 

— Celková výše spotřebitelského úvěru 

— To znamená strop úvěrového rámce nebo 

celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy, 

ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. 

400 000 Kč 

— Podmínky čerpání 

— To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte 

peníze. 

— Částka 400 000 Kč bude použita pro refinancování Vašich stávajících úvěrů, 

tedy automaticky odeslána na účty poskytovatelů těchto úvěrů. 

— Částka 0 Kč bude převedena na Váš bankovní účet bez jakýchkoliv podmínek 

čerpání. 

— Doba trvání spotřebitelského úvěru — 93 měsíců při nesplnění podmínek řádného splácení 

— 72 měsíců při splnění podmínek řádného splácení 

— Splátky a případně způsob rozdělení splátek — Měsíční anuitní splátky ve výši 6 610 Kč vždy k 15. dni v měsíci. První splátka 

je splatná ke dni 15.11.2022. 

— Úroky jsou splatné jako součást anuitních splátek. 

— 93 splátek při nesplnění podmínek řádného splácení 

— 72 splátek při splnění podmínek řádného splácení 

— Při nesplnění podmínek řádného splácení je poslední splátka ve výši 3 524,09 

Kč splatná dne 15.7.2030. 

— Při splnění podmínek řádného splácení je poslední splátka ve výši 3 498,06 

Kč splatná dne 15.10.2028. 

— Celková částka, kterou je třeba zaplatit 

— To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a 

případné další náklady související s Vaším 

úvěrem. 

— Při nesplnění podmínek zaplatíte 611 619 Kč. 

— Při splnění podmínek zaplatíte 475 920 Kč. 

3. Náklady spotřebitelského úvěru

Výpůjční úroková sazba nebo případně různé výpůjční 

úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává 

spotřebitelský úvěr, vztahují 

5,9 % p.a. při splnění podmínek řádného splácení 

6,17 % p.a. při nesplnění podmínek řádného splácení 

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 11,99 % p.a. při splnění podmínek řádného splácení 

12,67 % p.a. při nesplnění podmínek řádného splácení 
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Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční 

procento celkové výše úvěru.  

Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky. 

Poskytnutí úvěru není spojené s žádným poplatkem, stejně tak 

vedení účtu i úvěru je zdarma. 

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. 

NE 

NE 

Související náklady 

Vyžaduje se vedení jednoho nebo více účtu 

zaznamenávajících platební transakce a čerpání 

ANO, účet je zdarma bez dalších podmínek. 

Náklady v případě opožděných plateb 

Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závazné důsledky 

(např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání 

úvěru v budoucnosti. 

Za opožděné platby Vám budou vedle běžných úroků účtovány 

ještě úroky z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., 

aktuálně ve výši 13,75 % p. a. 

Opožděním splátky, nebo i její části o více než 10 dní ztrácíte 

nárok na odměnu za řádné splácení. 

Jste povinen hradit také poplatky spojené se zasíláním upomínek 

dle Sazebníku. 

4. Další důležité právní aspekty

— Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává 

spotřebitelský úvěr  

— Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 kalendářních dnů 

od uzavření smlouvy. 

— ANO, dokonce do 30 kalendářních dnů od uzavření smlouvy 

— Předčasné splacení 

— Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, 

zcela nebo zčásti 

— ANO 

— Věřitel má v případě předčasného splacení půjčky nárok na 

náhradu nákladů 

— Předčasné splacení je zdarma. 

— 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. 

— ANO 

— 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. 

— ANO 

— 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 od 1.11.2022 do 5.11.2022. 
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V Praze dne 1.11.2022 

Vaše Max banka a.s. 


