
FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 

Obchodní Společnost Rerum Finance, s.r.o., IČO: 03210235, se sídlem Mezibranská 1579/4, 110 00 Praha 

1 - Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 

228845 poskytuje následující informace: 

Věřitel Rerum Finance, s.r.o., 

Adresa Mezibranská 1579/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

Telefonní číslo (*) 226 288 088 

E-mailová adresa (*) info@rerum.cz 

Adresa internetových stránek (*) www.rerum.cz 

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru 

Druh spotřebitelského úvěru 

Nezajištěný bezúčelový spotřebitelský úvěr na dobu 

neurčitou s možností opakovaného čerpání 

splacené části úvěru. 

Celková.výše.spotřebitelského.úvěru 

 

To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou 

částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se 

sjednává spotřebitelský úvěr. 

Výše úvěrového limitu činí ...... Kč. 

Podmínky.čerpání 

 

To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze. 

Požadovaná částka do výše úvěrového limitu bude 

převedena na Váš bankovní účet. K zadání příkazu k 

bezhotovostnímu převodu dojde do 30 minut od 

schválení žádosti. Rychlost připsání platby záleží na 

Vaší1bance. 

 

Po částečném nebo úplném splacení můžete úvěr 

čerpat opakovaně až do výše úvěrového limitu. 

Žádost o takové čerpání podáváte Věřiteli písemně 

nebo telefonicky. Věřitel může žádost o čerpání 

zamítnout, a to především v případě, že jste v 

prodlení s plněním závazků vůči Věřiteli, dále v 

případě, že dojde k podstatnému zhoršení Vaší 

finanční situace nebo jiným podstatným změnám 

majícím negativní vliv na Vaši schopnost úvěr 

splácet, nebo i v jiných oprávněných případech. 

Doba trvání spotřebitelského úvěru Na dobu neurčitou 

Splátky a případně způsob rozdělení splátek 

Budete.muset.uhradit.toto: 

 

Jedenkrát měsíčně budete muset uhradit úrok z 

nesplacené výše jistiny přirostlý za předchozí 

období. Splatnost úroku připadá v každém 



kalendářním měsíci na den, který se svým číselným 

označením shoduje se dnem, který jste v žádosti o 

úvěr označili za den splatnosti. Není-li takový den v 

měsíci, připadne den splatnosti na poslední den 

takového měsíce. 

 

Dále budete muset uhradit jistinu úvěru, a to 

nejpozději při ukončení smlouvy. Po dobu trvání 

smlouvy můžete splácet jistinu částkami v libovolné 

výši. 

 

Celkový počet splátek závisí na délce doby trvání 

smlouvy. 

 

Úroky a/nebo poplatky budou splatné tímto 

způsobem: Splatnost úroku připadá v každém 

kalendářním měsíci na den, který se svým číselným 

označením shoduje se dnem, který jste v žádosti o 

úvěr označili za den splatnosti. Není-li takový den v 

měsíci, připadne den splatnosti na poslední den 

takového.měsíce. 

 

Jistinu i úrok uhradíte převodem na účet Věřitele. 

Celková.částka,kterou.je.třeba.zaplatit 

 

To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a 

případné další náklady související s Vaším úvěrem. 

Celková částka k úhradě se skládá ze shora uvedené 

Celkové výše úvěru a úroku podle Výpůjční úrokové 

sazby ve výši 40 % p. m., a odvisí tak od doby, po 

kterou budete úvěr čerpat, a způsobu splácení. 

 

Pro příklad: Pokud bude Celková výše úvěru v plné 

výši vyčerpána ihned po uzavření Smlouvy, úvěr 

bude čerpán 1 rok, jistina úvěru bude splácena ve 

stejných měsíčních splátkách počínaje 1 měsíc po 

dni prvního čerpání, konečná splátka vyrovná 

zůstatek jistiny, úroků z úvěru a případných dalších 

poplatků a po dobu trvání smlouvy o úvěru se 

nezmění výše úrokové sazby úvěru ani výše 

kterékoli ceny zahrnuté v RPSN, bude celková částka 

k úhradě činit ...... Kč. 

Splátky nevedou k okamžitému umořování jistiny. 

Stanovená výše minimálních měsíčních plateb 

odpovídá úrokům z čerpané výše úvěru a 

nezaručuje splacení celé jistiny (čerpaného 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 

Spotřebitelský úvěr je úročen úrokovou sazbou ve 

výši 40 % p. m. 

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 tento spotřebitelský úvěr 

činí ...... %. 

 

Výše uvedená hodnota RPSN platí za následujících 

podmínek: 

- spotřebitelský úvěr je splácen řádně a včas; 

-...jsou.zohledněny.veškeré.náklady. 

 

Do.výše.RPSN.nejsou.zahrnuty: 

- náklady, jejichž výše není k datu vyhotovení těchto 

informací.známá; 

- případné náklady vzniklé při opožděném splacení 

spotřebitelského.úvěru. 

 

Pokud nebude některý z předpokladů splněn, výše 

RPSN.se.bude.lišit. 

 

Reprezentativní.příklad: 

Při výši úvěru ...... Kč s dobou splatnosti 1 rok činí 

úrok ...... Kč. RPSN je v tomto případě ....... 

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. 

V souvislosti se získáním spotřebitelského úvěru 

není nutné uzavřít žádné pojištění či jinou 

doplňkovou službu. 

Související náklady 

Se spotřebitelským úvěrem nesouvisí, kromě úroku, 

žádné.další.náklady. 

 

Další náklady vzniknou v případě opožděných 

plateb, tedy při nesplacení celkové částky, kterou 

má Klient zaplatit, do stanoveného termínu 

splatnosti. 

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.účtováno: 

 

• smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně z částky, 

ohledně.níž.budete.v.prodlení; 

 

• účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s 



 

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. 

Máte právo odstoupit od smlouvy o 

spotřebitelském úvěru bez uvedení důvodů, a to ve 

lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne podpisu 

smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí 

mít písemnou formu a musí být zasláno nejpozději 

poslední den uvedené lhůty na adresu Rerum 

Finance, s.r.o., Mezibranská 1579/4, 110 00 Praha 1 

- Nové Město 

Předčasné.splacení 

 

Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a 

to kdykoliv, zcela nebo zčásti. 

Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a 

to kdykoliv, zcela nebo zčásti. 

Věřitel má v případě předčasného splacení nárok 

na náhradu nákladů. 

Věřitel má právo po Vás požadovat náhradu účelně 

vynaložených nákladů spojených s předčasným 

splacením. 

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 Věřitel zamítne Vaši žádost o úvěr kvůli 

záznamu v některé z databází dlužníků, 

bezodkladně a bezplatně Vás o tom informuje. 

Současně Vám sdělí údaje o použité databázi a 

výsledek vyhledávání v databázi. 

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. 

Kopie návrhu smlouvy o spotřebitelském úvěru 

bude uložena ve formátu PDF v klientské zóně na 

internetových stránkách Věřitele na adrese 

www.rerum.cz, ke které máte na základě Vámi 

zvoleného hesla přístup pouze Vy. Můžete kdykoliv 

požádat Věřitele o zaslání kopie návrhu smlouvy o 

spotřebitelském úvěru v listinné podobě nebo 

prostřednictvím e-mailu. 

Doba, po kterou je věřitel vázán informacemi 

poskytnutými před uzavřením smlouvy, ve které se 

Těmito informacemi je Věřitel vázán po dobu 7 dní 

ode dne podání žádosti o spotřebitelský úvěr. 

vymáháním.pohledávky; 

 

• úroky z prodlení z hodnoty dosud nesplacené 

Celkové částky k úhradě, a to ve výši stanovené 

příslušným právním předpisem. Výše úroků z 

prodlení se může změnit v závislosti na změně 

právního předpisu či změně výše repo sazby. 



sjednává spotřebitelský úvěr nebo návrhem na 

uzavření této smlouvy. 

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 
Rerum Finance, s.r.o. 

Adresa Mezibranská 1579/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

Telefonní číslo (*) 226 288 088 

E-mailová adresa (*) info@rerum.cz 

Adresa internetových stránek (*) www.rerum.cz 

Zápis v rejstříku 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 

228845 

Orgán dohledu 

Česká.národní.banka 

Na Příkopě 28 115 03 Praha 1 tel.: 224 411 111 

https://www.cnb.cz 

b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr 

Výkon práva na odstoupení od této smlouvy 

Můžete od smlouvy o spotřebitelském úvěru 

odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode 

dne uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, a to 

písemnou žádostí odeslanou na adresu Věřitele. 

Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před 

uzavřením smlouvy, ve které se sjednává 

spotřebitelský úvěr. 

Poskytování spotřebitelského úvěru Věřitelem se 

řídí právním řádem České republiky. 

Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které 

se sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo 

příslušném soudu 

Rozhodným právem pro smlouvu o spotřebitelském 

úvěru je právní řád České republiky. 

Užívání jazyků 

Veškeré informace a dokumenty Vám budou 

poskytnuty v českém jazyce. Po dobu trvání 

spotřebitelského úvěru bude s Vámi komunikováno 

v českém jazyce. 

c) o prostředcích nápravy 

Existence mechanismu mimosoudního urovnávání 

stížností a prostředků nápravy a přístup k němu 

V případě, že máte jakékoliv stížnosti, máte právo je 

oznámit přímo Věřiteli. Dále máte možnost 

předložit stížnost Kanceláři finančního arbitra na 



adrese Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1, tel.: + 

420 257 042 070 , https://www.finarbitr.cz/cs/. 

 

Datum vyhotovení těchto informací: ...... 

Vyhotovila obchodní společnost Rerum Finance, s.r.o. 

 


