PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
Pribinova 25, 824 96 Bratislava
Infolinka: +421 2 20 64 11 59, Fax: +421 2 20 64 11 70
E-mail: proficredit@proficredit.sk, www.proficredit.sk

Informácie pre klienta
poskytované viazaným finančným agentom pred vykonávaním finančného sprostredkovania,
týkajúceho sa finančnej služby – poskytnutie úveru
Viazaný finančný agent:
Meno a priezvisko / Obchodné meno: .................................................................................................................
Miesto podnikania / Sídlo / Trvalý pobyt : ............................................................................................................
Označenie zoznamu v príslušnom podregistri: ...................................................................................................
Registračné číslo: ................................................................................................................................................
(ďalej aj „VFA“)
Klient:
Meno a priezvisko: ..............................................................................................................................................
Bydlisko: ..............................................................................................................................................................
Dátum narodenia: ................................................................................................................................................
(ďalej aj „Klient“)

I.
Pred vykonávaním finančného sprostredkovania poskytol VFA Klientovi nasledovné informácie:
1. VFA vykonáva finančné sprostredkovanie výhradne na základe písomnej Zmluvy o finančnom sprostredkovaní, uzatvorenej so spoločnosťou PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., sídlo: Pribinova 25, 824 96 Bratislava,
IČO: 35 792 752, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 22160/B
(ďalej v texte pod skrátením označením aj „Finančná inštitúcia“). Táto zmluva má výhradnú povahu.
2. VFA je zapísaný v Registri finančných agentov a finančných poradcov, v podregistri poskytovanie úverov,
v zozname viazaných finančných agentov. Tento register vedie Národná banka Slovenska, kde si Klient môže
overiť tento zápis, a to aj na jej internetovej stránke www.nbs.sk.
3. VFA nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach Finančnej inštitúcie. Ak je
VFA právnická osoba, rovnako platí, že Finančná inštitúcia nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní
ani na hlasovacích právach spoločnosti VFA.
4. Uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby (Zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ďalej ako „Zmluva
o úvere“) medzi Finančnou inštitúciou a Klientom prostredníctvom sprostredkovateľskej činnosti VFA, vznikajú Finančnej inštitúcii a Klientovi vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú povinní dodržiavať v súlade so
Zmluvou o úvere, ďalšími osobitne dojednanými podmienkami, obchodnými a inými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi. VFA nie je účastníkom Zmluvy o úvere.
5. Všetky právne následky uzatvorenia Zmluvy o úvere sú uvedené v samotnej Zmluve o úvere, ako aj v dokumentoch, na ktoré táto Zmluva o úvere odkazuje. Klient má právo od Zmluvy o úvere odstúpiť, za podmienok stanovených v právnych predpisoch a v Zmluve o úvere.
6. Špecifikácia poplatkov a nákladov spojených so Zmluvou o úvere je uvedená v Zmluve o úvere a aj vo
formulári Štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere.

7. Klient nemá právny nárok na uzavretie Zmluvy o úvere, a to ani vtedy ak by spĺňal vopred definované podmienky.
8. Systém ochrany pred zlyhaním Finančnej inštitúcie je zabezpečený predovšetkým prostredníctvom dohľadu Národnej banky Slovenska.
9. Klient neuhrádza VFA žiadne poplatky, odmenu alebo náklady za sprostredkovanie finančnej služby.
10. Za sprostredkovanie uzatvorenia Zmluvy o úvere s Klientom má VFA od Finančnej inštitúcie nárok na
zmluvnú odmenu (províziu). Klient je oprávnený požiadať o informáciu o výške tejto provízie. Získanie
provízie nesmie brániť povinnosti VFA konať v záujme Klienta s odbornou starostlivosťou a podľa princípov
poctivého obchodného styku.
11. Podstatné náležitosti Zmluvy o úvere s Klientom sú uvedené v Zmluve o úvere.
12. Postup pri podávaní sťažností:
Klient má právo podať sťažnosť ohľadom vykonávania finančného sprostredkovania, a to písomne, zaslaním na adresu VFA, ďalej na adresu Finančnej inštitúcie a prípadne aj Národnej banke Slovenska.
Sťažnosť sa vybavuje do 30 dní odo dňa jej doručenia a v rámci tejto lehoty je Klient informovaný o spôsobe jej vybavenia. V opodstatnených prípadoch sa lehota môže predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti. O dôvodoch predĺženia lehoty na 60 dní je Klient informovaný vopred, a to do 30 dní odo dňa
doručenia sťažnosti.
13. Ak sú akékoľvek informácie poskytované Klientovi nepresné, nezrozumiteľné alebo im Klient nerozumie, má
právo požadovať ich vysvetlenie.

II.
VFA zistil a zaznamenal nasledovné požiadavky a potreby Klienta, jeho skúsenosti a znalosti, týkajúce
sa finančnej služby poskytovania úverov a o jeho finančnej situácii (informácie):
1. Svoje požiadavky a potreby na získanie finančných prostriedkov Klient vyjadruje prejavením záujmu o poskytnutie úveru od Finančnej inštitúcie.
2. Klient má skúsenosti s nasledovnou finančnou službou – poskytnutie úverov x
 predaj na splátky
 kreditná karta
 spotrebiteľský úver
 hypotekárny úver
 iné (uveďte) : ..................................
3. Klient považuje svoje ekonomické skúsenosti a znalosti za x
 rozsiahle a zahrňujúce aj podrobné informácie o časti finančného trhu, ktorá sa týka poskytovania úverov
 základné, ktoré zahrňujú len všeobecné informácie o úveroch
 nedostačujúce, klient nemá žiadne skúsenosti a znalosti
4. Svoju finančnú situáciu Klient hodnotí tak, že mu umožňuje splnenie záväzkov zo zmluvy o úvere v splátkach. x
 áno
 nie

x

Vyznačte zodpovedajúcu možnosť/možnosti zaškrtnutím

Ďalšie informácie poskytnuté Klientom a ktoré sa neuvádzajú vyššie:

(ak Klient odmietol poskytnúť vyššie uvedené informácie alebo niektoré z nich a trvá na uzavretí Zmluvy o úvere,
VFA to výslovne uvedie v tomto bode).

III.
VFA podpisom tohto dokumentu vyhlasuje, že všetky ním poskytnuté informácie v čl. I. sú pravdivé a Klient
súčasne vyhlasuje, že podpisom tohto dokumentu o poskytnutí informácií sa s týmito informáciami v celom
rozsahu a bez výhrad oboznámil. Klient podpisom tohto dokumentu zároveň potvrdzuje pravdivosť a úplnosť
ním poskytnutých informácií v čl. II.

V ................................., dňa ...............................

.....................................................
VFA

..................................................
Klient

