
ŠTANDARDNÉ EURÓPSKE INFORMÁCIE O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE

1. Totožnosť a kontaktné údaje veriteľa/ sprostredkovateľa spotrebiteľského úveru

Veriteľ: Amico Finance a. s.

Adresa: Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02 

IČO: 48 113 671

Telefónne číslo: 850111999 

E-mailová adresa: info@ahojsplatky.sk 

Webové sídlo: www.  ahojsplatky  .sk   

Sprostredkovateľ:

Adresa: 

IČO: 

2. Opis hlavných vlastností spotrebiteľského úveru

Druh spotrebiteľského úveru Bezúčelový spotrebiteľský úver

Celková výška spotrebiteľského úveru (Maximálna
výška alebo celková čiastka, ktorá bola dohodnutá
v zmluve o spotrebiteľskom úvere)

Podmienky,  ktoré  upravujú  čerpanie  peňažných
prostriedkov
(Akým  spôsobom  a  kedy  spotrebiteľ dostane
peniaze)

Bezhotovostným prevodom na účet spotrebiteľa a to najneskôr v posledný
kalendárny  deň v  mesiaci,  ktorý  predchádza  mesiacu  v  ktorom  bude
splatná prvá splátka Úveru podľa tejto Zmluvy

Doba trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere

 

Splátky  a  prípadne  poradie,  v  ktorom  sa  budú
splátky poukazovať

  
  

Celková  čiastka,  ktorú  bude  spotrebiteľ musieť
zaplatiť
(Výška  požičanej  istiny  plus  úroky  a  prípadné
náklady spojené so spotrebiteľským úverom)

 

Vyžadované  záruky  -  veriteľom  vyžadované
zabezpečenie alebo poistenie úveru
(Opis  záruky,  ktorú  bude  musieť spotrebiteľ
poskytnúť v  súvislosti  so  zmluvou  o
spotrebiteľskom úvere)

Nevyžaduje sa 

 €

o spotrebiteľskom úvere
záväzkov  spotrebiteľa  voči  Veriteľovi,  ktoré  vyplývajú  zo  zmluvy
riadneho  a  včasného nesplácania  splátok  Úveru  do  splatenia  všetkých
vykoná  predčasné  splatenie  Úveru,  alebo  jeho časti,  alebo  v  prípade
Doba trvania zmluvy je do dňa               ; alebo v prípade ak, spotrebiteľ

Splatnosť poplatkov a ich výška je uvedená v časti 3 tohto formulára
a úroku  je  totožný  s dátumom  splatnosti  mesačnej  anuitnej  splátky.
Úrok  prípadne  poplatky  sa  budú  splácať takto:  termín  splatnosti  istiny
(frekvencia splátok), počet splátok 36, výška mesačnej splátky           €.
termínom  splatnosti  20.  dňa  príslušného  kalendárneho  mesiaca
Spotrebiteľský  úver  je  splácaný  mesačnými  anuitnými  splátkami  s

 € /súčet nákladov a istiny/
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3. Náklady spojené so spotrebiteľským úverom

Úroková sadzba spotrebiteľského úveru alebo v 
prípade potreby rôzne úrokové sadzby 
spotrebiteľského úveru, ktoré sa vzťahujú na 
zmluvu o spotrebiteľskom úvere

Ročná percentuálna miera nákladov
(Celkové náklady vyjadrené ako ročné percento z 
celkovej výšky úveru. Ročná percentuálna miera 
nákladov pomáha spotrebiteľovi porovnať si rôzne 
ponuky.)

 

Priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery 
nákladov

Na získanie spotrebiteľského úveru alebo na 
získanie spotrebiteľského úveru za ponúkaných 
podmienok sa musí uzavrieť
– poistenie na zabezpečenie spotrebiteľského
úveru alebo
– ďalšia zmluva o doplnkovej službe
(Ak náklady spojené s týmito službami nie sú 
veriteľovi známe, nezahŕňajú sa do ročnej 
percentuálnej miery nákladov)

nie

Súvisiace náklady - Poplatok za zmenu zmluvných podmienok na podnet Dlžníka: 0€
- Poplatok za upomienku: 0 €
- Poplatok za vyhotovenie druhej a každej ďalšej fotokópie Zmluvy a s jej 
odoslaním Dlžníkovi: 0 €
- Poplatok za vyhotovenie druhého a každého ďalšieho potvrdenia o 
výpočte odplaty a s odoslaním potvrdenia výpočtu odplaty Dlžníkovi: 0 €
- Poplatok za vydanie potvrdenia na účely posúdenia následkov 
čiastočného splatenia, alebo úplného splatenia Úveru pred lehotou 
splatnosti v prípade ak nedôjde k predčasnému splateniu Úveru : 0 €

Akékoľvek iné náklady vyplývajúce zo zmluvy o 
spotrebiteľskom úvere

nie

Podmienky, za ktorých sa uvedené náklady spojené
so zmluvou o spotrebiteľskom úvere môžu zmeniť

Veriteľ je oprávnený jednostranne zmeniť poplatky súvisiace 
s poskytnutým úverom nasledujúcich dôvodov: (i) zmena právnych 
predpisov, (ii) zmena na  finančnom trhu objektívne spôsobilá ovplyvniť 
poskytovanie produktov a  služieb zo  strany Veriteľa, (iii) zmena v  
technických, informačných alebo bezpečnostných možnostiach Veriteľa 
ovplyvňujúca možnosť poskytovania produktov a  služieb zo  strany 
Veriteľa, (iv) zvyšovanie kvality, bezpečnosti alebo dostupnosti Veriteľom 
ponúkaných produktov a  služieb, (v) zmena nákladov Veriteľa spojená s 
poskytovaním produktov a služieb, súvisiaca so zmenou cien na 
finančnom trhu, (vi) obozretné podnikanie Veriteľa

Typ úrokovej sadzby: fixovaná ročná úroková sadzba
Úroková sadzba:                   % p.a.

%

vychádza z počtu 365 dní.
ustanovených v zmluve o spotrebiteľskom úvere. Pri  výpočte úrokov sa
spotrebiteľ si  budú  plniť svoje  povinnosti  za  podmienok  a  v  lehotách
spotrebiteľskom  úvere  zostane  platná  dohodnutý čas  a že  veriteľ a
Pri  výpočte  RPMN  sa  vychádza  z  predpokladu, že  zmluva  o

počet  splátok  (n)      ,  výška splátky  (Ak)       €.  Celková čiastka je    €.
splatná  prvá  splátka  Úveru.  Splatnosť prvej  splátky  Úveru  je  dňa         
kalendárny  deň v  mesiaci,  ktorý  predchádza  mesiacu  v  ktorom  bude
sadzbou           % p.a.  Úver  bude  poskytnutý  najneskôr  v  posledný
Celková výška Úveru (S) je         €.  Úver sa úročí  fixnou úrokovou

čerpania
medzi dátumom prvého čerpania a dátumom každého nasledujúceho
tk - (20+(k-1).30,4166)/365 je interval vyjadrený v rokoch a zlomkoch roka
Ak – výška splátky bez poistenia
n- počet splátok
k – číslo splátky
S –celková výška úveru
X - RPMN

 %
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Náklady v prípade oneskorených splátok
(Chýbajúce splátky môžu mať pre spotrebiteľa 
vážne následky, napríklad nútený predaj a môžu 
sťažiť získanie spotrebiteľského úveru

Úrok z omeškania vo výške nepresahujúcej výšku stanovenú nariadením 
vlády SR č.87/1995 Z.z. Výška úrokov z omeškania je o päť 
percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej 
centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného 
dlhu. Aktuálna výška úroku z omeškania vo výške 5% p.a. a to od prvého 
dňa omeškania s plnením svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy (omeškanej
splátky istiny Úveru alebo jej časti).

Náhradu skutočne vynaložených nákladov, ktoré veriteľovi vznikli v 
súvislosti s uplatnením (vymáhaním) pohľadávky Veriteľa v súlade s § 121
ods. 3 Občianskeho zákonníka, najviac však sumu rovnajúcu sa  (i) 10 € 
do momentu vyhlásenia splatnosti Úveru a sumu rovnajúcu sa najviac (ii) 
15 % zo sumy vymoženej pohľadávky Veriteľa voči Dlžníkovi bez DPH po 
vyhlásení okamžitej splatnosti Úveru;

Následky nesplácania spotrebiteľského úveru V prípade omeškania je veriteľ oprávnený: 
a) oprávnený účtovať spotrebiteľovi  úrok z omeškania;
b) uplatniť si voči spotrebiteľovi náhradu skutočné vynaložené náklady,
ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením (vymáhaním) pohľadávky 
Veriteľa 
c) uplatniť si voči spotrebiteľovi náhradu skutočné vynaložené náklady,
ktoré mu vznikli v súvislosti s vyhotovením a zaslaním upomienky za 
omeškanie 
d) žiadať od spotrebiteľa zaplatenie celého zostatku spotrebiteľského
úveru spolu s príslušenstvom, ktorá sa stane okamžite splatnou (vyhlásiť 
okamžitú splatnosť spotrebiteľského úveru), ak je spotrebiteľ je v 
omeškaní s úhradou jednej splátky Úveru, alebo jej časti počas obdobia 
dlhšieho ako 3 mesiace a to za podmienok ustanovených v § 53 ods.9 a § 
565 Občianskeho zákonníka a teda ak súčasne upozornil spotrebiteľa v 
lehote nie kratšej ako 15 dní na uplatnenie tohto práva;
e) postúpiť pohľadávku zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere v prípade, ak
postupuje sa pohľadávka po konečnom termíne splatnosti 
spotrebiteľského úveru alebo pohľadávka, ktorá sa stala splatnou pred 
termínom konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru podľa pís. d) tohto 
bodu na nového veriteľa v súlade s § 17 zákona č. 129/2010 Z.z.

4. Iné dôležité právne aspekty

Právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom 
Úvere (Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od 
zmluvy o spotrebiteľskom úvere v lehote 14 
kalendárnych dní)

Áno 
Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o spotrebiteľskom úvere bez 
uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia Zmluvy 
o spotrebiteľskom úvere. Odstúpenie od zmluvy adresuje spotrebiteľ
písomne na adresu veriteľa. V prípade ak od zmluvy o spotrebiteľskom 
úvere v tejto lehote spotrebiteľ neodstúpi zmluva ostane platná a účinná až
do momentu uplynutia doby jej trvania. 

Predčasné splatenie spotrebiteľského úveru
(Spotrebiteľ má kedykoľvek právo na úplné alebo 
čiastočné predčasné splatenie úveru)

Spotrebiteľ má právo kedykoľvek počas doby trvania Zmluvy 
o spotrebiteľskom úvere spotrebiteľský úver úplne alebo čiastočne splatiť
pred dohodnutou lehotou splatnosti bez poplatkov a to aj bez 
predchádzajúceho oznámenia. 

Veriteľ má pri predčasnom splatení úveru nárok na 
kompenzáciu

Ak Dlžník splatí spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti má Veriteľ 
nárok na úrok za časové obdobie od poskytnutia spotrebiteľského úveru 
do jeho splatenia, inú kompenzáciu veriteľ nepožaduje.  Predčasné 
splatenie úveru alebo jeho časti je bez poplatkov. 

Nahliadnutie do databázy
(Veriteľ musí spotrebiteľa okamžite a bezplatne 
informovať o výsledku nahliadnutia do databázy, ak
žiadosť o spotrebiteľský úver zamietol na základe 
tohto nahliadnutia. Neplatí to, ak je poskytnutie 
takejto informácie zakázané podľa právnych 
predpisov Európskej únie)

Spotrebiteľ bude bezodkladne a bezplatne informovaný zo strany veriteľa, 
že jeho žiadosť o poskytnutie spotrebiteľského úveru bola zamietnutá 
z dôvodu výsledkov nahliadnutia do registra alebo databázy. Veriteľ 
súčasne oznámi spotrebiteľovi informáciu o použitej databáze / použitom 
registri. 

Právo na vyhotovenie návrhu zmluvy o
spotrebiteľskom úvere 
(Spotrebiteľ má právo dostať bezplatne na vlastnú 
žiadosť vyhotovenie návrhu zmluvy 
o spotrebiteľskom úvere. Toto ustanovenie sa
neuplatňuje, ak veriteľ v čase podania žiadosti 
spotrebiteľa nie je ochotný so spotrebiteľom 

áno
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uzavrieť zmluvu o spotrebiteľskom úvere )

Doba počas ktorej je veriteľ viazaný informáciami 
poskytovanými pred uzatvorením zmluvy 
o spotrebiteľskom úvere

Informácie obsiahnuté v tomto formulári sú platné v deň predloženia tohto 
formulára spotrebiteľovi do času 23.59. 

5. Dodatočné informácie, ak ide o poskytovanie finančných služieb na diaľku

Veriteľ: Amico Finance a. s.; Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02; IČO: 48 
113 671; Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., 
Odd. Sa, vl.č.: 6128/B
e-mail: info@ahojsplatky.sk 
tel.č.: 0850 111 999 
we  b: www.ahojsplatk  y  .sk       

Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 
813 25 Bratislava.

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy o
spotrebiteľskom úvere

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o spotrebiteľskom úvere bez 
uvedenia dôvodu do 
14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia Zmluvy o spotrebiteľskom úvere. 
Odstúpenie od zmluvy adresuje spotrebiteľ písomne na adresu veriteľa. V 
prípade ak od zmluvy o spotrebiteľskom úvere v tejto lehote spotrebiteľ 
neodstúpi zmluva ostane platná a účinná až do momentu uplynutia doby 
jej trvania.

Rozhodné právo
(Právo, ktoré veriteľ uplatňuje ako rozhodné právo 
so spotrebiteľom pred uzavretím zmluvy o 
spotrebiteľskom úvere, ktorým sa budú vzťahy 
spotrebiteľa a veriteľa riadiť)

Právne vzťahy založené zmluvou o spotrebiteľskom úvere sa spravujú 
právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

Doložka ustanovujúca rozhodné právo zmluvy 
o úvere a/ alebo príslušný súd

Prípadné spory zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere budú rozhodované 
príslušným všeobecným súdom v Slovenskej republike v súlade s 
právnymi predpismi platnými v čase súdneho sporu

Jazykový režim Všetky informácie a zmluvné podmienky zmluvy o spotrebiteľskom úvere 
sa poskytujú v slovenskom jazyku

Existencia mimosúdneho mechanizmu vybavovania
sťažností a zaistenia nápravy a jeho použitie

Spotrebiteľ sa má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich 
spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa 
zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spory vyplývajúce zo zmluvy
o spotrebiteľskom  úvere je možné riešiť aj mimosúdnym vyrovnaním na
základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých 
zákonov.

Spotrebiteľ:

Dňa:
Číslo zmluvy o úvere: 
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