
POUČENÍ SPOTŘEBITELE VČETNĚ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ 

 

Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od Smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále jen 

„Smlouva“)  

 

1. Právo odstoupit od Smlouvy 

1.1  Do 14 dnů od uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru máte právo odstoupit od této 

smlouvy bez udání důvodu. 

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne 

následujícího po dni uzavření Smlouvy. Nemáte však právo odstoupit od smlouvy, 

pokud jste již veškeré prostředky poskytnuté Vám na Vaši žádost splatil/a včetně 

veškerých poplatků a úroků dle smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od 

smlouvy. 

1.3  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (popř. jiného práva 

uplatňovaného v souvislosti s uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru) musíte o 

svém odstoupení od této smlouvy (popř. uplatnění jiného práva) informovat společnost 

FINSPACE s.r.o., IČO 28088042, sídlem Revoluční 17, Praha 1, 110 00 (dále rovněž 

v textu jen „Úvěrující“) formou jednostranného právního jednání (například dopisem 

zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na doručovací adresu 

Úvěrujícího. Společnosti FINSPACE s.r.o. je třeba pak dodatečně zaslat Vaše 

odstoupení v listinné podobě na doručovací adresu. K odstoupení je nezbytné použít 

přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. 

1.4  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení 

od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. V případě, že nebyly poskytnuty informace 

dle ustanovení § 106, 108 a 109 zákona o spotřebitelském úvěru lhůta pro odstoupení 

neskončí dříve než 14 dnů po poskytnutí chybějících informací Úvěrovanému v 

písemné podobě. 

 

2.  Důsledky odstoupení od smlouvy 

2.1  Pokud odstoupíte od této smlouvy, jste povinni nám poskytnutou jistinu vrátit, uhradit 

úrok ve výši, na kterou by Společnosti vznikl nárok, pokud by nedošlo k odstoupení od 

smlouvy, a to za období ode dne, kdy jste spotřebitelský úvěr čerpali do dne, kdy byla 

jistina splacena, případně nevratné poplatky, které byly uhrazeny orgánům veřejné 

správy, popřípadě jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.  To vše 

nejpozději do 30 dnů od zaslání odstoupení od smlouvy. 

2.2 Účinky odstoupení nastanou již okamžikem doručení oznámení o odstoupení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Následující strana: 

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět v 

případě, že chcete odstoupit od smlouvy) 

  



 

Oznámení o odstoupení od smlouvy č. (……....) 

 

Úvěrující:   

FINSPACE s.r.o., IČO 28088042, sídlem Revoluční 17, Praha 1, 110 00 

 

Úvěrovaný: (jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

Já, coby Úvěrovaný ze smlouvy č.: ………………..., tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy 

o spotřebitelském úvěru. 

Datum uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru: 

 

Jméno a příjmení Úvěrovaného: 

Datum a místo odstoupení: 

 

 

Podpis Úvěrovaného: ……………………………………………. 

 


