BEZPEČNÁ PŮJČKA – REKLAMNÍ NABÍDKA
Úvěr je nabízen jen prostřednictvím společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, IČ 601 92 852.
Modrá pyramida stavební spořitelna vykonává zprostředkovatelskou činnost pro společnost ESSOX
s.r.o. a další poskytovatele finančních služeb jako samostatný zprostředkovatel.
Neúčelový úvěr
Úvěr může být zajištěn ručitelským závazkem; ručitelem může být fyzická osoba způsobilá ke sjednání
ručitelského závazku.
Úvěr může být sjednán na dobu od 6 až 84 měsíců (úvěr je sjednán do data splatnosti poslední
sjednané měsíční splátky).
Úvěr je sjednán s pevnou úrokovou sazbou; úroková sazba je neměnná po celou dobu splácení.
Reprezentativní příklad:
celková výše spotřebitelského úvěru:
počet měsíčních splátek:
výše měsíční splátky:
celkové náklady spotřebitelského úvěru: roční úroková sazba:
celková částka splatná spotřebitelem:
RPSN:

100 000 Kč
48
2 693 Kč
13,21 %
129 264 Kč
14,04 %

Pro účely výpočtu RPSN se má za to, že měsíc má 30,4167 dnů a rok pak 365 dnů.
Pro účely stanovení reprezentativního příkladu by roční úroková sazba stanovena metodou 30/360.
Součástí úvěru je pojištění schopnosti splácet, které je zdarma.
Splátky jsou měsíční, jejich splatnost je k 15. dni kalendářního měsíce, počínaje měsícem následujícím
po uzavření smlouvy.
Počet splátek se pohybuje v rozmezí 6 až 84; výše měsíčních splátek se pohybuje v rozmezí 400 Kč až
9 000 Kč.
Konkrétní počet měsíčních splátek a jejich výše se řídí nabídkou a pravidly společnosti ESSOX.
Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru máme právo na náhradu nutných, účelně
vynaložených a objektivně odůvodněných nákladů, které nám vznikly v přímé souvislosti s
předčasným splacením. Výše těchto nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části
celkové výše úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru jeden
rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně
splacené části celkové výše úvěru. Náhrada nákladů uvedených výše v sobě obsahuje zejména naše
administrativní náklady spojené s přípravou a realizací předčasného splacení.
Poskytovatelem úvěru je ESSOX s.r.o., dceřiná společnost Komerční banky, a.s., se sídlem Senovážné
náměstí 2317/7, 370 21 České Budějovice, IČ 26764652, společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12814.

