Informace přístupné spotřebiteli dle zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
EXPRES PŮJČKA
a) kontaktní údaje MONETA Money Bank, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo,
popřípadě adresu pro doručování elektronické pošty najdete na:
https://www.moneta.cz/kontaktujte-nas/kontakt
b) údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit oprávnění MONETA Money Bank k činnosti
Přímé vyhledávání subjektů finančního trhu je dostupné na:
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz
c) údaje o interním mechanismu vyřizování stížností
Reklamační řád MONETA Money Bank najdete na: : https://www.moneta.cz/documents/cz/MMBreklamacni-rad-201409.pdf
d) údaje o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra
Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je finanční arbitr ČR, jeho internetové stránky jsou
www.finarbitr.cz/cs/
e) údaje o orgánu dohledu
Dohledovým orgánem je Česká národní banka, adresa Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, její internetové
stránky jsou www.cnb.cz
f) obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od
spotřebitele podle § 84 odst. 1 zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru za účelem posouzení
jeho úvěruschopnosti
Pro posouzení úvěruschopnosti klienta (což je schopnost klienta splácet spotřebitelský úvěr) je nutné
doložit viz https://www.moneta.cz/lide/pujcky/expres-pujcka část Podmínky získání a vyplnit žádost
viz https://www.moneta.cz/lide/pujcky/expres-pujcka část Detail.
Klient musí poskytnout součinnost při posuzování úvěruschopnosti, sdělit úplné a pravdivé informace a
předložit požadované doklady. Pokud je to k posouzení úvěruschopnosti klienta nezbytné, poskytnuté
informace je klient povinen na žádost MONETA Money Bank vysvětlit, popřípadě doplnit.
Klientem poskytnuté informace MONETA Money Bank ověřuje způsobem přiměřeným dané situaci.

Pokud klient nesplní povinnost poskytnout pravdivé a úplné informace nebo je odmítne doplnit nebo
vysvětlit, nesplní povinnost poskytnout požadované doklady MONETA Money Bank nebude schopna
posoudit jeho úvěruschopnost a úvěr neposkytne. MONETA Money Bank poskytne spotřebitelský úvěr
jen tehdy, pokud z výsledku posouzení úvěruschopnosti klienta vyplývá, že nejsou důvodné pochybnosti o
schopnosti klienta spotřebitelský úvěr splácet.
g) informace o tom, zda je poskytována rada podle § 85 odst. 1 zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském
úvěru
Osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat úvěry společnosti MONETA Money Bank klientům
neposkytují radu podle pravidel stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru. Klientovi je poskytováno
pouze doporučení ve smyslu příslušných ustanovení tohoto zákona.
h) účel použití spotřebitelského úvěru, včetně případné informace o tom, že účel čerpání
spotřebitelského úvěru není omezen
Účel čerpání úvěru není omezen. Viz https://www.moneta.cz/lide/pujcky/expres-pujcka
i)

formy a podmínky zajištění spotřebitelského úvěru, pokud je vyžadováno

U Expres půjčky není vyžadováno zajištění.
j)

příklady možné doby trvání spotřebitelského úvěru

Viz https://www.moneta.cz/lide/pujcky/expres-pujcka
k) typy dostupné zápůjční úrokové sazby spolu se stručným popisem vlastností pevné a pohyblivé
sazby, včetně souvisejících důsledků pro spotřebitele
Výše úrokové sazby je určena na základě posouzení konkrétní žádosti o Expres půjčku a je sjednána ve
Smlouvě o úvěru jako pevná.
l)

je-li nabízen spotřebitelský úvěr v cizí měně, uvedení této měny včetně vysvětlení důsledků, které pro
spotřebitele vyplývají z uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru v cizí měně

Expres půjčka není poskytována v cizí měně.

m) reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského
úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů
Viz https://www.moneta.cz/lide/pujcky/expres-pujcka
n) případné další náklady, které nejsou do celkových nákladů spotřebitelského úvěru zahrnuty a které
spotřebitel musí v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru zaplatit
Viz https://www.moneta.cz/documents/cz/sazebniky-uroky/1464.pdf
o) možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli včetně počtu, četnosti a výše pravidelných
splátek
Viz https://www.moneta.cz/lide/pujcky/expres-pujcka
p) podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru
Viz https://www.moneta.cz/lide/pujcky/expres-pujcka
Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání
spotřebitelského úvěru. Znamená to, že má právo vrátit zcela nebo částečné poskytnuté peněžní
prostředky před sjednaným datem splatnosti.
V takovém případě má spotřebitel právo na poměrné snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru.
MONETA Money Bank je oprávněna v případě předčasného splacení úvěru požadovat náhradu účelně
vynaložených nákladů ve výši 0,5 % z předčasně splacené jistiny, pokud je doba mezi předčasným
splacením a sjednanou dobou splatnosti kratší než jeden rok. Pokud je tato doba delší, činí maximální výše
náhrady nákladů 1 % z předčasně splacené jistiny. Náhrada nákladů nepřesáhne částku úroku, kterou by
spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení úvěru.
q) informace o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem, jeli uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru za nabízených podmínek,
včetně informace, zda je spotřebitel při uzavírání takové smlouvy omezen na nabídku daného
poskytovatele nebo zprostředkovatele
Je možné sjednat pojištění, které však není nutné pro sjednání úvěru ani pro sjednání úvěru s konkrétními
parametry. Viz https://www.moneta.cz/lide/pojisteni/pojisteni-schopnosti-splacet-spotrebitelsky-uver

r) upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském
úvěru
Případem porušení je každá z následujících událostí:

a) klient poruší kterékoli smluvní ujednání obsažené ve smluvní dokumentaci a/nebo poruší kterékoli
smluvní ujednání uzavřené s kteroukoliv ze společností MONETA;
b) kterékoli prohlášení, informace včetně údajů poskytnutých MONETA Money Bank klientem jsou
nepravdivé, nesprávné, neúplné nebo zavádějící;
c) klient se ocitne v prodlení se splněním jakékoli pohledávky MONETA Money Bank, nebo pokud je proti
klientovi zahájen soudní výkon rozhodnutí nebo exekuční řízení;
d) klient je v úpadku nebo hrozícím úpadku nebo byly učiněny kroky k zahájení insolvenčního řízení;
e) peněžní prostředky jsou nebo byly použity klientem v rozporu s účelem sjednaným ve smlouvě o úvěru.
Pokud dojde k případu porušení je MONETA Money Bank oprávněna provést některé nebo všechny z
následujících opatření:
a) prohlásit svým rozhodnutím kterékoli závazky klienta vůči MONETA Money Bank za ihned splatné a
požádat klienta o jejich předčasné splacení. MONETA Money Bank o svém rozhodnutí písemně vyrozumí
klienta, zejména mu sdělí den, k němuž prohlásila závazky klienta za ihned splatné a lhůtu, v níž je klient
povinen příslušné závazky MONETA Money Bank uhradit;
b) pozastavit poskytování produktů nebo služeb;
c) ukončit smluvní vztah s klientem.
V případě prodlení klienta s úhradou pohledávek MONETA Money Bank ze smluvních ujednání o úvěru
je MONETA Money Bank oprávněna zejména úročit dlužnou částku úrokem z prodlení, požadovat
poplatky, smluvní pokuty a jiné platby související s prodlením, ukončit smluvní vztah s klientem, prohlásit
svým rozhodnutím závazek klienta za ihned splatný, pozastavit poskytování bankovních produktů a služeb
klientovi. Dále je MONETA Money Bank oprávněna vymáhat splatný závazek vůči klientovi, a to i
prostřednictvím třetích osob, postoupit svou pohledávku za klientem, informovat Bankovní registr
klientských informací a Nebankovní registr klientských informací, SOLUS – zájmové sdružení
právnických osob, IČ 69346925.

