
NOVÝ OSOBNÝ AUTOMOBIL

FORD FIESTA | 1.25 M5 82k 3dv. FlairX

Cena pre poistenie | EUR Cena vozidla | EUR

SummitFit | FINANČNÝ LÍZING

SUMMITSAFETY - 2% ZĽAVA | PERFECT BONUS | Platnosť: 06.06.2011 - 15.08.2011 | Vypracované: 07.06.2011

Akontácia | %

Akontácia | vr. DPH

Z toho DPH

36 | mesiacov

36 mesačných splátok | Variabilná úroková sadzba

Splátka | bez DPH

Splátka | vr. DPH

Splátka | vr. poistenia

RPMN

Úroková sadzba | p.a.

Celková čiastka spotrebiteľa

48 | mesiacov

48 mesačných splátok | Variabilná úroková sadzba

Splátka | bez DPH

Splátka | vr. DPH

Splátka | vr. poistenia

RPMN

Úroková sadzba | p.a.

Celková čiastka spotrebiteľa

60 | mesiacov

60 mesačných splátok | Variabilná úroková sadzba

Splátka | bez DPH

Splátka | vr. DPH

Splátka | vr. poistenia

RPMN

Úroková sadzba | p.a.

Celková čiastka spotrebiteľa

HAVARIJNÉ POISTENIE ZÁKONNÉ POISTENIE

Názov poisťovne Názov poisťovne

Allianz SP Allianz SP

Spoluúčasť | 5%, min. 165,97 EUR Objem motora | do 1300 ccm

DOPLNKOVÉ POISTENIE | GAP ZMLUVNÉ POPLATKY

Názov poisťovne Typ poplatkov

Allianz SP Spracovateľský poplatok

Allianz SP Kúpna cena

Allianz SP

Spoluúčasť | 0%, s pripoistením náhrady spoluúčasti v platnom znení nájdete uverejnené na www.summit.sk/finance/stiahnite-si

16.000 = 4.800 + 200 + SUM 
N=0 .. 35

 [ 350 / (1+RPMN) 
N/12

 ] + 100 / (1+RPMN) 
36/12

Výsledné RPMN je 10,55%

NÁJOMCA | Súkromná osoba | meno nájomcu, kontaktné údaje nájomcu

DODÁVATEĽ | Autorizovaný predajca Ford | kontaktné údaje

7,08Standard 84,952,35% 17,61211,27

Hladina Ročne

8 990,00

15% 20% 25%

Základ

8 810,201 468,377 341,83

4 405,10 5 286,12

50% 60%40%

3 524,08

DPH Celkom

1 321,53 1 762,04 2 202,55 2 643,06

30% 35%

440,51 513,93

3 083,57

587,35220,26 293,67 734,18 881,02367,09

 153,24  141,64  118,52  95,34 199,56  187,95  176,45  164,80

183,88 169,97 142,23 114,40239,48 225,54 211,74 197,76

217,01 203,09 175,35 147,53272,60 258,67 244,86 230,88

10,75% 10,86% 11,19% 11,63%10,42% 10,47% 10,58% 10,64%

10,25% 10,35% 10,65% 11,05%9,95% 10,00% 10,10% 10,15%

10 895,88 10 835,54 10 717,70 10 597,1211 135,16 11 074,12 11 017,60 10 954,82

 156,83  147,74  138,75  129,62  120,58  111,50  93,42  75,28

188,19 177,28 166,50 155,54 144,69 133,81 112,11 90,34

179,08 168,19 146,50 124,72222,58 211,67 200,89 189,93

10,75% 10,86% 11,19% 11,63%10,42% 10,47% 10,58% 10,64%

10,25% 10,35% 10,65% 11,05%9,95% 10,00% 10,10% 10,15%

11 679,64 11 597,48 11 437,09 11 272,9412 005,46 11 922,31 11 845,42 11 759,87

 131,35  123,76  116,29  108,66  101,12  93,55  78,48  63,34

157,62 148,51 139,54 130,39 121,34 112,26 94,17 76,01

157,00 147,91 129,83 111,66193,27 184,17 175,20 166,04

10,75% 10,86% 11,19% 11,63%10,42% 10,47% 10,58% 10,64%

10,25% 10,35% 10,65% 11,05%9,95% 10,00% 10,10% 10,15%

12 503,38 12 398,83 12 194,80 11 985,9512 918,01 12 812,16 12 714,41 12 605,46

Informácia o priemernej výške provízie: 0,50% z ceny vozidla bez DPH | Ponuka je vypracovaná podľa Vašich požiadaviek a má informatívny charakter | Kalkulované v EUR

Ročne Mesačne Základ

MesačneRočneSadzba Mesačne

0,08

DPH Celkom

48 mes 116,44 9,70 0,00 0,00 0,00

Doba

Summit Finance Slovakia s.r.o. | Tuhovská 9, 831 07 Bratislava | IČO: 35 926 996 | Tel.: +421 2 33 526 200, 255 | E-mail: info.finance@summit.sk | Web: www.summit.sk

0,02 0,10

60 mes 131,61 10,97 Poistné podmienky v zmysle § 37 ods.3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve

36 mes 101,24 8,44

16.000 EUR | akontáciu 4.800 EUR | sprac. poplatok 200 EUR | kúpnu cenu 100 EUR | 36 mes. splátok po 350 EUR | RPMN vypočítame iteračnou metódou na mesačnej báze

Vzorový príklad výpočtu RPMN | RPMN je ročná percentuálna miera nákladov podľa §19, zákona č. 129/2010 Z.z. | platí pre dlžku lízingu 36 mesiacov | cenu vozidla



ŠTANDARDNÉ EURÓPSKE INFORMÁCIE O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE

1 | Totožnosť a kontaktné údaje veriteľa | sprostredkovateľa spotrebiteľského úveru

Veriteľ: Summit Finance Slovakia s.r.o.

Adresa: Tuhovská 9, 831 07  BRATISLAVA

IČO: 35 926 996

Telefónne číslo | Faxové číslo:  02 - 33 526 200, 255 | 02 - 33 526 290

E-mailová adresa: | Webové sídlo: info.finance@summit.sk | www.summit.sk/finance

Sprostredkovateľ úveru: Bez zadania

Adresa: 

IČO:

2 | Opis hlavných vlastností spotrebiteľského úveru

Druh spotrebiteľského úveru:

úvere:

Akým spôsobom a kedy spotrebiteľ dostane peniaze:

priamo od dodávateľa do vlastníctva prenajímateľa.

Doba trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere: 36 Mesiacov

Termín konečnej splatnosti:

Splátky a prípadne poradie, v ktorom sa budú splátky poukazovať:

rovnakému dňu ako splátky a poplatky pred vykonaním spoplatneného úkonu.

celkové náklady

poistenie

spotrebiteľským úverom: celková čiastka

tovaru alebo poskytnutie služby. Názov tovaru | služby: NOVÝ OSOBNÝ AUTOMOBIL | FORD FIESTA

Nadobúdacia cena:

Nevyžaduje sa

poskytnúť v súvislosti so zmluvou o spotrebiteľskom úvere:

3 | Náklady spojené so spotrebiteľským úverom

10,15%  | ročná variabilná. Referencia 3 mesačný EURIBOR.

na zmluvu o spotrebiteľskom úvere:

splátok nájomného, ktoré prenajímateľ oznámi prostredníctvom nového splátkového kalendára.

Vzorový príklad výpočtu RPMN

miera nákladov pomáha porovnať si rôzne ponuky:

metódou na mesačnej báze z nasledovného vzorca :

16.000 = 4.800 + 200 + SUM 
N=0 .. 35

 [ 350 / (1+RPMN) 
N/12

 ] + 100 / (1+RPMN) 
36/12

Výsledné RPMN je 10,55%

vykonať v čase predloženia nezáväznej ponuky.

Priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov: 13,90%  | zdroj NBS | 16.05.2011 - 15.08.2011

percentuálnej miery nákladov:

zmluvnou poisťovňou prenajímateľa. Nevyžaduje sa.

odcudzenia predmetu nájmu. Nájomca zároveň uzavrie zmluvu o povinnom zmluvnom poistení so

ďalšia zmluva o doplnkovej službe | Ak náklady spojené s týmito

službami nie sú veriteľovi známe, nezahŕňajú sa do ročnej

10,64%

nájomného po nadobudnutí účinnosti novej úrokovej sadzby, pričom povinnosť nájomcu hradiť

splátky nájomného vo výške dohodnutej v splátkovom kalendári | príloha č. 2 ZFP | nie je dotknutá,

vzťahovať na územie Európy s vinkuláciou poistného plnenia v prospech prenajímateľa počas trvania

STRANA | 1

Celková výška spotrebiteľského úveru | Maximálna výška alebo

celková čiastka, ktorá bola dohodnutá v zmluve o spotrebiteľskom

Finančný lízing

8 810,20 EUR

Celková čiastka, ktorú bude spotrebiteľ musieť zaplatiť | Výška

požičanej istiny plus úroky a prípadné náklady spojené so

Spotrebiteľský úver sa poskytuje vo forme odloženej platby za

tovar alebo službu alebo je viazaný na dodanie konkrétneho

Podmienky, ktoré upravujú čerpanie penažných prostriedkov |

Spotrebiteľ musí zaplatiť: Spracovateľský poplatok: 0,00 EUR, Splátka: 197,76 EUR, Kúpna

cena: 0,10 EUR, Počet nenulových splátok: 36, Trvanie zmluvy: 36 Mesiacov, Splátka nájomného

Predmetom zmluvy bude umožniť nájomcovi užívať za úhradu predmet nájmu, ktorý je vo vlastníctve

07.06.14

6 167,14 EUR

Vyžadované záruky | Opis záruky, ktorú bude musieť spotrebiteľ

sa uhrádza v termínoch podľa splátkového kalendára. Splátka sa priraďuje k záväzku v poradí:

1. Poplatky, 2. Úroky, 3. Istina. Úrok a | alebo poplatky sa budú splácať takto: Úroky sú splatné k

1 192,37 EUR

9 762,45 EUR

10 954,82 EUR

prenajímateľa, a to až do úplného splatenia dlhu a odkúpenia predmetu nájmu do vlastníctva

nájomcu, resp. inej tretej osoby. Peňažné prostriedky sa poskytnú formou kúpy predmetu nájmu

lízingu 36 mesiacov, cenu vozidla 16.000 EUR, akontáciu 4.800 EUR, spracovateľský poplatok

Úroková sadzba spotrebiteľského úveru alebo v prípade potreby

rôzne úrokové sadzby spotrebiteľského úveru, ktoré sa vzťahujú

spotrebiteľského úveru za ponúkaných podmienok sa musí

uzavrieť: poistenie na zabezpečenie spotrebiteľského úveru,

ako ročné percento z celkovej výšky úveru, ročná percentuálna

Ročná percentuálna miera nákladov | Celkové náklady vyjadrené

Na získanie spotrebiteľského úveru alebo na získanie

RPMN je ročná percentuálna miera nákladov podľa §19, zákona č. 129/2010 Z.z., platí pre dĺžku

a ak sa zmení počet alebo frekvencia splátok nájomného aj podrobnosti o počte a frekvencii

odcudzeniu, lúpeži, vandalizmu, poškodeniu a zničeniu haváriou a živelnými udalosťami s maximálnou

spoluúčasťou 5% z jednej poistnej udalosti, pričom pri dopravných prostriedkoch sa poistenie musí

najmenej 15 dní pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny. Informácia obsahuje výšku splátok

Prenajímateľ je povinný informovať nájomcu o každej zmene úrokovej sadzby v listinnej podobe, a to

za desatinnou čiarkou z dôvodu presnejšieho výpočtu RPMN na dennej báze, ktorý nie je možné

Konečná hodnota RPMN na zmluve sa môže odchylovať od tu uvedenej výšky RPMN na miestach

Na získanie úveru nájomca nemusí uzavrieť žiadne poistenie. Nájomca je povinný počas celej doby

trvania nájmu zabezpečiť poistenie predmetu nájmu proti všetkým rizikám | proti krádeži,

200 EUR, kúpnu cenu 100 EUR, 36 mesačných splátok po 350 EUR, RPMN vypočítame iteračnou

ZFP je prenajímateľ oprávnený primerane zmeniť výšku splátok nájomného nesplatených ku dňu,

Ak nastane zvýšenie úrokovej sadzby refinančnej inštitúcie oproti sadzbe platnej v dobe uzatvorenia

kedy predmetná skutočnosť nastala, a to i bez súhlasu nájomcu. Referenčnou úrokovou sadzbou sa

rozumie priemerný trojmesačný EURIBOR zverejňovaný Európskou centrálnou bankou | ECB.

zmluvy a pripoistením finančnej straty k havarijnému poisteniu pre prípad totálnej škody alebo

Summit Finance Slovakia s.r.o. | Tuhovská 9, 831 07 Bratislava | IČO: 35 926 996 | Tel.: +421 2 33 526 200, 255 | E-mail: info.finance@summit.sk | Web: www.summit.sk



ŠTANDARDNÉ EURÓPSKE INFORMÁCIE O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE

úvere:

písomnej žiadosti nájomcu. Zmluvná pokuta sa ukladá v prípade porušenia zmluvnej povinnosti.

zmluvou o spotrebiteľskom úvere môžu zmeniť:

všeobecne záväzných právnych predpisov, obchodnej politiky alebo situácie na finančnom trhu.

Povinnosť zaplatiť notárske poplatky:

notárov.

predaj a môžu sťažiť získanie spotrebiteľského úveru:

v zmysle zmluvy a sadzobníka poplatkov.

inkasnej spoločnosti | výška poplatku je stanovená inkasnou spoločnosťou.

4 | Iné dôležité právne aspekty

Nie

úvere v lehote 14 kalendárnych dní:

úveru: pred lehotou splatnosti pripísaním peňažných prostriedkov na účet prenajímateľa.

na kompenzáciu:

nastať počas obdobia, pre ktoré nie je stanovená úroková sadzba úveru fixná.

Prenajímateľ zabezpečuje informovanie spotrebiteľa.

zakázané podľa právnych predpisov Európskej únie:

Prenajímateľ poskytuje bezplatné vyhotovenie návrhu zmluvy nájomcovi.

vyhotovenie návrhu zmluvy o spotrebiteľskom úvere:

pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere:

uzatvorenie zmluvy.

V

Dňa

Podpis žiadateľa

pred podpisom zmluvy.

Čas, počas ktorého je veriteľ viazaný informáciami poskytnutými

nájomcu o financovanie prenajímateľovi, najneskôr do platnosti ponuky uvedenej v ponuke na

Tieto informácie sú platné od doručenia návrhu na uzatvorenie zmluvy do podania písomnej žiadosti

Slovakia s.r.o. svojim podpisom potvrdzujem, že som o zmluvných podmienkach bol informovaný

Ako záujemca o kúpu predmetu financovania formou finančného prenájmu spoločnosti Summit Finance

Summit Finance Slovakia s.r.o. | Tuhovská 9, 831 07 Bratislava | IČO: 35 926 996 | Tel.: +421 2 33 526 200, 255 | E-mail: info.finance@summit.sk | Web: www.summit.sk

bezplatne informovať o výsledku nahliadnutia do databázy, ak

Nahliadnutie do databázy | Veriteľ musí spotrebiteľa okamžite a

období od splatenia pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia ZFP. Prenajímateľ sa

vzdáva poplatku za predčasné splatenie v prípade splatenia pred lehotou splatnosti, ak k splateniu

úveru došlo na základe poistnej zmluvy, ktorá má zaručiť splatenie úveru, alebo splatenie úveru má

Spotrebiteľ má právo dostať bezplatne na vlastnú žiadosť

Právo na vyhotovenie návrhu zmluvy o spotrebiteľskom úvere |

nahliadnutia. Neplatí to, ak je poskytnutie takejto informácie

žiadosť o spotrebiteľský úver zamietol na základe tohto

nepresahuje jeden rok, výška takej náhrady nemôže presiahnuť 0,5 % výšky splatenej sumy. Takto

vypočítaná náhrada nákladov nesmie presiahnuť výšku úrokov, ktoré by nájomca podľa ZFP zaplatil v

Ak nájomca uhradil platby nájomného pred lehotou splatnosti má prenajímateľ nárok na náhradu

nákladov, ktoré mu vznikli za príslušné obdobie do úplného splatenia. Výška náhrady nákladov

nemôže presiahnuť 1 % výšky splatenej sumy pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením

pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia ZFP presahuje jeden rok. Ak toto obdobie

požadovať c) zaplatenie sankčného úroku 0.03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, d) náhradu

Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom

Právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere |

Veriteľ má pri predčasnom splatení spotrebiteľského úveru právo

kedykoľvek právo na úplné alebo čiastočné predčasné splatenie

Predčasné splatenie spotrebiteľského úveru | Spotrebiteľ má

splatnosti aj bez predchádzajúceho oznámenia prenajímateľovi, formou úhrady platby nájomného

Nájomca má kedykoľvek právo na čiastočné alebo úplné splatenie dlžnej sumy pred lehotou

môžu mať pre spotrebiteľa vážne následky, napríklad nútený

Náklady v prípade oneskorených splátok | Chýbajúce splátky

Zmluvnú pokutu: za II. výzvu na úhradu pred predčasným ukončením | 6,50 EUR, za predčasné

sumy za každý deň omeškania. Sadzba úroku z omeškania je uvedená v zmluve, jej prípadné zmeny

Za chýbajúce splátky sa bude nájomcovi účtovať úrok z omeškania, a to vo výške 0,03% z dlžnej

ukončenie zapríčinené nájomcom | min. 330,00 EUR, za postúpenie pohľadávky na vymáhanie

zrušiť nájomcovi užívacie právo k predmetu nájmu, b) vypovedať ostatné zmluvy nájomcu a

splátky za časové obdobie dlhšie ako tri mesiace je prenajímateľ oprávnený: a) odstúpiť od zmluvy a

sú zverejňované prostredníctvom aktuálneho Sadzobníka poplatkov. Pri omeškaní s úhradou jednej

nákladov a škôd prenajímateľa súvisiacich s predčasným ukončením zmluvy, e) zmluvnú pokutu

Podmienky, za ktorých sa uvedené náklady spojené so zmluvou

Akékoľvek iné náklady vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom

aktuálnym Sadzobníkom poplatkov. Poplatok je splatný v prípade zmeny na zmluve na základe

vykonanie spoplatneného úkonu | zmenu zmluvy, výška a druh požadovaných poplatkov sa riadi

Počas doby trvania zmluvy nevyplývajú pre nájomcu žiadne ďalšie náklady. Ak nájomca požiada o

Od nájomcu sa nevyžaduje zaplatenie notárskych poplatkov pri uzatvorení zmluvy. Prenajímateľ

je upravená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách

nájomca znáša poplatky súvisiace s predčasným ukončením zmluvy. Výška notárskych poplatkov

obchodného registra príslušného registrového súdu. Ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy,

držiteľa a vlastníka predmetu nájmu na príslušnom dopravnom inšpektoráte polície, výpisu z

hradí poplatky súvisiace s uzatvorením zmluvy za overenie: splnomocnenia na zápis zmeny

Aktuálny Sadzobník poplatkov je nájomcovi oznamovaný prostredníctvom obchodných zastúpení

Prenajímateľ si vyhradzuje právo úprav sadzieb v Sadzobníku poplatkov z dôvodov zmien platných

výkon spoplatneného úkonu pred jeho vykonaním, prostredníctvom internetovej stránky prenajímateľa.

STRANA | 2

prenajímateľa alebo priamo prenajímateľom na základe vykonania alebo písomnej žiadosti nájomcu o


