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Raiffeisenbank a.s. 
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 
49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2051 

 
 

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O 

SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 
 

1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 

Věřitel 
 
 
 
Adresa 
 
 
 
 
 
Telefonní číslo 
 
Emailová adresa 
 
Adresa internetových stránek 

Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále v tomto 
dokumentu jen „banka“) 
 
Sídlo banky: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78 
 
Vaše dopisy však adresujte na: Raiffeisenbank a.s. , Správa 
spotřebitelských úvěrů, třída Kosmonautů 1082/29, PSČ: 779 00 
Olomouc. 
 
800 900 900 (bezplatná infolinka) 
 
info@rb.cz   
 
www.rb.cz 

Zprostředkovatel úvěru 
 
Adresa 

[Jméno a příjmení/Název/Obchodní firma] 
 
[Sídlo] 

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru 

Druh spotřebitelského úvěru „Rychlá půjčka“ úvěr s pevnou dobou trvání 

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

[Výše úvěru] Kč 

Podmínky čerpání 

 

To znamená, jakým způsobem a 
kdy obdržíte peníze. 

Úvěr Vám bude poskytnut poukázáním peněžních prostředků na zvolený 
účet, a to nejpozději tři pracovní dny po uzavření smlouvy. 

Doba trvání spotřebitelského úvěru Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu splácení úroků, která 
trvá nejdéle do druhého měsíce následujícího po dni uzavření smlouvy o 
úvěru, a následujících [tenor] měsíců. 

Splátky a případně způsob rozdělení splátek Budete muset uhradit toto: 

První splátkou budete hradit pouze úrok. Následně budete úvěr splácet 
v [tenor] pravidelných splátkách ve výši [výše splátky] Kč měsíčně. 
Splátky zahrnují, s výjimkou první splátky, úhradu jistiny a úroku. 

 

Úroky a/nebo poplatky budou splatné tímto způsobem: 

Úroky jsou splatné první splátkou samostatně a následně společně se 
splátkou jistiny. Výše první splátky úroků je stanovena na základě 
předpokladu „skutečný počet dní v měsíci/skutečný počet dní v roce“, 
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úroky hrazené v rámci splátek zahrnujících již úhradu jistiny i úroku jsou 
pak stanoveny na základě předpokladu „30 dnů v měsíci/rok o délce 
360 dnů“. 

Celková částka, kterou je potřeba zaplatit 

To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a 
případné náklady související s Vaším úvěrem 

[celkově splatná částka] Kč 

Splátky nevedou k okamžitému umořování jistiny Jistina úvěru bude splácena ve splátkách počínaje druhou splátkou úvěru, a 
to ve výši pravidelné splátky. První splátkou budou hrazeny pouze úroky z 
úvěru. 

3. Náklady spotřebitelského úvěru 

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

[úrok.sazba]% - pevná 
 
[úrok.sazba]% - bonusová úroková sazba – pevná 
Bonusová úroková sazba je vypočtena na základě celkové částky úroků, 
které zaplatíte, ponížené o částku bonusu ve výši [výše bonusu] Kč při 
zachování počtu splátek. Podmínky získání a výplaty bonusu jsou uvedeny 
v pravidlech reklamní akce „Bonusová sazba“ a sjednány úvěrovou 
smlouvou. 

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 

[RPSN] % 
 
Výpočet RPSN je založen na předpokladu, že úvěr ve výši [výše úvěru] 
Kč bude zcela vyčerpán v den vyhotovení tohoto formuláře uvedený níže 
poukázáním celkové výše úvěru ve prospěch účtu dohodnutého 
prostřednictvím smlouvy o úvěru, bude úročený úrokovou sazbou 
[úrok.sazba]% a bude splácen první splátkou úroku splatnou první [den 
splátky]. den, který následuje po dni vyhotovení tohoto formuláře, dále 
bude splácen počínaje měsícem následujícím měsíci, v němž byly splátkou 
uhrazeny pouze úroky v [počet splátek ponížených o 1] pravidelných 
měsíčních anuitních splátkách a poslední anuitní splátkou ve výši [výše 
poslední splátky].0 Kč, které jsou splatné vždy k [den splátky]. dni 
v měsíci ve výši [výše splátky].0 Kč. Výpočet RPSN je dále založen na 
předpokladu, že úvěr bude trvat po dohodnutou dobu a obě strany plní 
řádně a včas své povinnosti. 

Je pro získání spotřebitelského 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 
Ano, pro získání bonusu ve výši [výše bonusu] Kč je nutné vedení účtu 
bankou (musí jít o platební účet pro jiné, než podnikatelské účely, majitelem 
účtu musí být klient označený smlouvou o úvěru jako „navrhovatel“). 
Poplatek za vedení účtu závisí na zvoleném typu účtu a rovněž na rozsahu 
využívání služeb spojených s účtem. Jeho výše je sjednávána příslušnou 
smlouvou prostřednictvím Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby.  

Související náklady  

Veškeré další náklady vyplývající ze smlouvy, ve které 
se sjednává spotřebitelský úvěr 

Náklady na účast v pojištění schopnosti splácet sjednaný úvěr: 
Typ [B/C] – výše poplatku činí [poplatek za pojištění] měsíčně, poplatek 
je splatný společně s měsíční splátkou. 

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 opožděné platby Vám bude účtován úrok z prodlení ve výši určené 
právním předpisem, jehož výše ke dni vyhotovení tohoto formuláře činí 
ročně výši REPO sazby vyhlašované ČNB pro první den kalendářního 
pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. 
 
Banka může rovněž v důsledku prodlení přistoupit k některému z opatření, 
které jsou sjednány smlouvou a mohou spočívat například v prohlášení 
celého dluhu za splatný. 
 
Dále můžete být bankou písemně vyzván/a k zaplacení dlužných částek 
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dopisy; v takovém případě budete povinen/povinna zaplatit 500,- Kč za 
každou zaslanou výzvu. 
 
Pokud z důvodu prodlení s placením vznikne bance škoda, budete muset 
škodu bance nahradit. Zpráva o Vašem prodlení může být také vložena 
do Registru FO sdružení SOLUS nebo do Bankovního registru klientských 
informací nebo do Nebankovního registru klientských informací. 

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. 

Ano 

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

Máte právo kdykoliv splatit spotřebitelský úvěr nebo jeho část. 

Věřitel má, v případě předčasného splacení, nárok na 
náhradu nákladů. 

Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo 
na náhradu nutných a objektivně odůvodnitelných nákladů, které mu 
vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. 
 
Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1% z předčasně splacené části 
celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným 
splacením úvěru a sjednaným koncem doby trvání spotřebitelského úvěru 
jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady 
nákladů přesáhnou t 0,5% z předčasné část i ce lkové výše 
spotřebitelského úvěru. Náhrada nákladů nesmí také přesáhnout částku 
úroku, kterou byste zaplatil(a) za dobu od předčasného splacení do 
skončení úvěru. 
 
Náhrada nákladů banky je stanovena zejména jako součet nákladů na 
umístění předčasně vrácených finančních prostředků, včetně zajištění 
úrokových rizik na finančním trhu, nákladů vynaložených na vyhotovení 
dokumentů souvisejících s ukončením smluvního vztahu, nákladů na 
pracovní sílu potřebnou k zohlednění předčasného splacení v systémech 
banky a nákladů na poštovní služby. 

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. 

Banka bude ověřovat Vaši schopnost splatit spotřebitelský úvěr v těchto 
databázích: 
 
Negativní registr FO SOLUS, spravovaný SOLUS, zájmovým sdružením 
právnických osob, se sídlem Praha 4, Antala Staška 510/38, PSČ: 140 
00, IČ: 69346925, (www.solus.cz), jehož je banka členem. 
 
Bankovní registr klientských informací, který je veden CBCB – Czech 
Banking Credit Bureau, a.s., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 
140 00 Praha 4, IČ: 26199696. 
 
Nebankovní registr klientských informací, který je veden CNCB, z.s.p.o., se 
sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00  Praha 4, IČ: 71236384. 
 
Pokud Vám úvěr neposkytneme z důvodu, že máte negativní záznam v 
některém z registrů, o takových důvodech Vás vyrozumíme. 

Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává 
spotřebitelský 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. 

Pokud s Vámi budeme připraveni uzavřít smlouvu, poskytneme Vám na 
pobočce nebo ve Vašem internetovém bankovnictví návrh smlouvy. 
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Doba, po kterou je věřite l vázán informacemi,  
poskytnutými před uzavřením smlouvy, ve které se 
sjednává spotřebitelský úvěr nebo návrhem na 
uzavřen í této smlouvy. 

Tyto informace platí od [datum žádosti] do [datum žádosti +30 dnů], nebo 
do dne, kdy s Vámi uzavřeme smlouvu, nebo do doby, kdy Vám oznámíme, 
že s Vámi smlouvu neuzavřeme, a to podle toho, který okamžik nastane 
dříve. 

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 
 
Adresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telefonní číslo 
 
Emailová adresa 
 
Adresa internetových stránek 

Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále v tomto 
dokumentu jen „banka“) 
 
Sídlo banky: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78  
 
Vaše dopisy však adresujte na: Raiffeisenbank a.s., Správa 
spotřebitelských úvěrů, třída Kosmonautů 1082/29, PSČ: 779 00 
Olomouc 
 
 
800 900 900 (bezplatná infolinka) 
 
info@rb.cz   
 
www.rb.cz 

Zápis v rejstříku Banka je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl B, vložka 2051 

Orgán dozoru Česká národní banka, sídlící na adrese Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ: 
115 03 

b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr 

Výkon práva na odstoupení od této smlouvy Od smlouvy můžete odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode 
dne uzavření smlouvy. V případě, že smlouva neobsahuje zákonem 
předepsané informace, lhůta pro odstoupení neskončí dříve, než 14 dnů 
poté, kdy Vám banka chybějící informace poskytne. Od smlouvy lze 
odstoupit písemně, a to v souladu s informací uvedenou ve smlouvě o 
právu na odstoupení. Lhůta pro odstoupení je považována za 
zachovanou, je-li odstoupení odesláno bance v listinné podobě nebo na 
jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Oznámení o 
odstoupení zašlete na adresu banky pro zasílání korespondence 
uvedenou výše. V takovém případě jste povinen/povinna do 30 dnů ode 
dne odeslání odstoupení zaplatit bance celou vyčerpanou jistinu úvěru 
spolu s úroky ve výši, na kterou by bance vznikl nárok, pokud by k 
odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl úvěr 
čerpán, do dne, kdy je jistina splacena. Pokud neodešlete oznámení o 
odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v tomto odstavci, bude smlouva 
trvat i nadále za sjednaných podmínek. Spolu se smlouvou končí v 
případě odstoupení od smlouvy také účinnost smluv, na jejichž základě 
jsou Vám poskytovány doplňkové služby (zejména pojištění). 

Právo státu, podle nějž postupuje věřite l před 
uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský 
úvěr. 

Banka postupuje podle práva České republiky. 

Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se 
sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušném soudu 

Smlouva se řídí právem České republiky. 

Užívání jazyků Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v českém jazyce. Po 
dobu trvání spotřebitelského 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 

Raiffeisenbank a.s. Vás tímto informuje, že k rozhodování sporů mezi 
věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování 
nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, pokud je jinak k rozhodnutí 
tohoto sporu dána pravomoc českého soudu, je příslušný též Finanční 

mailto:info@rb.cz
http://www.rb.cz/
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arbitr. 
Pokud tedy nebudete souhlasit s postupem Raiffeisenbank a.s., můžete se 
(mimo jiné) obrátit se svou stížností na Finančního arbitra, působícího na 
adrese Legerova 69, PSČ: 110 00 Praha 1. Více informací a kontaktů 
naleznete na webových stránkách Finančního arbitra www.finarbitr.cz 

Já, [jméno a příjmení klienta], trvale bytem [adresa: ulice, č.p., město, PSČ], narozen(a) [město narození], (v tomto dokumentu jen 
„klient“) tímto potvrzuji, že jsem tento dokument v tomto znění převzal(a), všechny výše uvedené informace jsem přečetl(a), porozuměl(a) 
jsem jim a případně jsem si nechal(a) informace bankou vysvětlit. Prohlašuji dále, že jsem se seznámil s obsahem Ceníku produktů a služeb 
pro soukromé osoby. 

V [místo] dne [datum] 

 

________________________ 
jméno a příjmení klienta 
 
 
Klienta dne ______________ identifikoval(a) dle občanského průkazu/cestovního pasu číslo , 
 
 
 
 
 
________________________ 
jméno a příjmení 
funkce 

 

http://www.finarbitr.cz/

