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Popis produktů
Prodej na splátky




On-line přes internet
Vše zařídíte z pohodlí domova
Jednoduše, rychle, přehledně

1. "Fajn24"

- první splátka za 2 měsíce
- platba v hotovosti 5% z ceny zboží
- splátka ve výši 5% z ceny zboží
- splátky 24 měsíců
- RPSN:23,9%

RPSN 23,9%, roční úroková sazba 21,41%, celková částka splatná spotřebitelem 36000 Kč: při prodejní ceně
30000 Kč, výši úvěru 28500 Kč, akontaci 1500 Kč, výši splátky 1500 Kč, počtu splátek 24, lhůtě splatnosti
14.8.2014 (při poskytnutí úvěru 14.7.2012, první splátce 14.9.2012 a se splatností dalších splátek k 14. dni v
měsíci počínaje 14.10.2012). Splátkový prodej poskytuje společnost Home Credit a.s.

1. "1/10"

- platba v hotovosti 10% z ceny zboží
- splátka ve výši 10% z ceny zboží
- splátky 10 měsíců
- navýšení 10%
- RPSN:26,3%

* RPSN 26,3%, roční úroková sazba 23,28%, celková částka splatná spotřebitelem 30000 Kč: při prodejní ceně
30000 Kč, výši úvěru 27000 Kč, akontaci 3000 Kč, výši splátky 3000 Kč, počtu splátek 10, lhůtě splatnosti
14.4.2013 (při poskytnutí úvěru 14.6.2012, první splátce 14.7.2012 a se splatností dalších splátek k 14. dni v
měsíci počínaje 14.8.2012). Splátkový prodej poskytuje společnost Home Credit a.s.

2. "1% měsíčně"

- platba v hotovosti od 0% ceny zboží
- splátky 11-25 měsíců
- navýšení 1% měsíčně
- RPSN:23,6-24%

RPSN 23,9%, roční úroková sazba 21,42%, celková částka splatná spotřebitelem 36000 Kč: při výši úvěru
30000 Kč, výši splátky 1800 Kč, počtu splátek 20, lhůtě splatnosti 14.2.2014 (při poskytnutí úvěru 14.6.2012,
první splátce 14.7.2012 a se splatností dalších splátek k 14. dni v měsíci počínaje 14.8.2012). Splátkový prodej
poskytuje společnost Home Credit a.s.

3. "Klasik"
- platba v hotovosti od 0%
- splátky 6-48 měsíců
- navýšení si zvolíte výběrem konkrétní varianty
- RPSN:31,9-58%

RPSN 39,8%, roční úroková sazba 33,47%, celková částka splatná spotřebitelem 44910 Kč: při výši úvěru
30000 Kč, výši splátky 1497 Kč, počtu splátek 30, lhůtě splatnosti 14.12.2014 (při poskytnutí úvěru 14.6.2012,
první splátce 14.7.2012 a se splatností dalších splátek k 14. dni v měsíci počínaje 14.8.2012). Splátkový prodej
poskytuje společnost Home Credit a.s.

4. "Nízké splátky iLONG"
- platba v hotovosti od 0%
- splátky 11-72 měsíců
- navýšení si zvolíte výběrem konkrétní varianty
- RPSN:22,0-50,3%

RPSN 32,0%, roční úroková sazba 27,74%, celková částka splatná spotřebitelem 44712 Kč: při výši úvěru
30000 Kč, výši splátky 1242 Kč, počtu splátek 36, lhůtě splatnosti 14.6.2015 (při poskytnutí úvěru 14.6.2012,
první splátce 14.7.2012 a se splatností dalších splátek k 14. dni v měsíci počínaje 14.8.2012). Splátkový prodej
poskytuje společnost Home Credit a.s.

Všeobecné podmínky
Spotřebitelský úvěr


je jednorázový úvěr, který umožní nakupovat bez potřebné hotovosti cokoli. A to při minimální
administrativě a s minimální časovou ztrátou.

co je třeba k rychlému uzavření smlouvy


Dva doklady totožnosti (zejména platný řidičský průkaz, platný cestovní pas, rodný list či platný zbrojní
průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, nebo platební kartu). Občané ČR vždy občanský průkaz

výhody spotřebitelského úvěru





jednoduchost a rychlost uzavření Úvěrové smlouvy přímo přes Internet
velká variabilita úvěrových produktů
ihned po zakoupení zboží se klient stává jeho majitelem
stejná výše splátky po celou dobu trvání úvěru

délka a výše úvěru






zákazník si může vybrat délku splácení
výše úvěru se pohybuje standardně od 3 000,- Kč
pro nákup zboží do 30 000,- Kč u nás stačí pouze dva doklady (např. platný řidičský průkaz, platný

cestovní pas, rodný list či platný zbrojní průkaz). Občané ČR vždy občanský průkaz.
pro nákup zboží nad 30.000,-Kč může být vyžádáno doložení zdroje příjmu (např. potvrzení o výši příjmu u
zaměstnanců, důchodový výměr u důchodců a daňové přiznání u podnikatelů)
možnost libovolné výše zálohy, a to od 0% podle výše úvěru, typu produktu nebo druhu zboží

zákazník, který může žádat o poskytnutí úvěru


zletilá fyzická osoba se stálým příjmem

Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku
Postupujte jako při běžném nákupu, vložte zboží do nákupního košíku, vyplňte požadované údaje,
jako platbu vyberte - "Na splátky Home Credit".
Budete přesměrováni na stránky společnosti Home Credit a.s., kde si zvolíte variantu splácení, počet
splátek a výši akontace.
V dalším kroku vyplníte do jednoduchého formuláře všechny potřebné údaje pro poskytnutí úvěru a
odešlete žádost ke zpracování. Všechny předávané údaje podléhají podmínkám zákona 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů.
Žádost je okamžitě posouzena a výsledek zobrazen. Výsledek posouzení Vám bude zároveň potvrzen
na Vaši e-mailovou adresu.
V případě schválení obdržíte na svoji e-mailovou adresu smlouvu s návodem, jak dál postupovat.

Pojištění výdajů
Klient si volí jednu z níže uvedených variant pojištění:
1) Balíček PLUS
3,08 % z pravidelné měsíční splátky úvěru bez pojištění
Pojištění pracovní neschopnosti – pracovní neschopnost vzniklá následkem nemoci nebo úrazu, delší než 60 dnů
Pojištění invalidity – invalidita 3. stupně přiznaná pro nemoc nebo úraz
Pojištění smrti následkem úrazu
Tento balíček pojištění je určen pro „zaměstnance“ a OSVČ („podnikatel“).
Základní podmínkou pro vstup do pojištění je, že klient:
● dosahuje věku 18 let a nepřekročí věk 65 let
● je osobou bez zdravotních potíží, není v pravidelné lékařské péči nebo pod pravidelným lékařským dohledem
v důsledku zjištěného onemocnění
● není v pracovní neschopnosti a nebyl také v uplynulých 12 měsících před sjednáním smlouvy o úvěru v pracovní
neschopnosti delší 30 bezprostředně po sobě následujících kalendářních dnů
● nepožádal o přiznání invalidního důchodu nebo není účastníkem řízení o přiznání invalidity jakéhokoli stupně,
nebyl mu přiznán starobní nebo invalidní důchod pro jakýkoli stupeň



byl seznámen a souhlasí s pojistnou smlouvou a ZPP-PV-Ú

2) Balíček PREMIUM
6,48 % z pravidelné měsíční splátky úvěru bez pojištění
Pojištění ztráty příjmu – ztráta příjmu, ke které nedojde z vůle či vinou pojištěného
Pojištění pracovní neschopnosti – pracovní neschopnost vzniklá následkem nemoci nebo úrazu, delší než 60 dnů
Pojištění invalidity –invalidita 3. stupně přiznaná pro nemoc nebo úraz
Pojištění smrti následkem úrazu
Tento balíček pojištění je určen pro „zaměstnance“ i OSVČ („podnikatel“).
Základní podmínkou pro vstup do pojištění je, že klient splnil podmínky pro vstup do pojištění Plus a navíc:
● je zaměstnán na dobu neurčitou a není ve zkušební době, nebo vykonává bez přerušení samostatnou
výdělečnou činnost
● nepodal výpověď z pracovního poměru nebo mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru ze strany
zaměstnavatele, nezrušil okamžitě pracovní poměr a ani mu nebyl okamžitě zrušen pracovní poměr ze strany
zaměstnavatele, není podle svého vědomí zařazen mezi zaměstnance, se kterými by mohl být v následujících
12 měsících rozvázán pracovní poměr ze strany zaměstnavatele z důvodů organizačních změn a snižování
počtu zaměstnanců ve smyslu platných právních předpisů a nevede se zaměstnavatelem jednání o skončení
pracovní poměru dohodou



byl bez přerušení zaměstnán v předchozích 12 měsících před sjednáním smlouvy o úvěru, nebo po tuto dobu
vykonával samostatnou výdělečnou činnost.

3) Balíček STANDARD
1,90 % z pravidelné měsíční splátky úvěru bez pojištění
Pojištění invalidity 3. stupně následkem úrazu
Pojištění smrti následkem úrazu
Tento soubor pojištění je určen pro každého klienta za splnění níže uvedené podmínky.
Podmínkou pro vstup do pojištění je, že klient:
● dosahuje věku 18 let a nepřekročí věk 65 let

Pojistné plnění
Pojistné riziko

Pojistná částka

Limit plnění

Pojištění pracovní neschopnosti

pravidelná měsíční splátka úvěru

max. 12 splátek

Pojištění invalidity

zůstatek dluhu

bez omezení

Pojištění smrti následkem úrazu

zůstatek dluhu

bez omezení

Pojištění ztráty příjmu

pravidelná měsíční splátka úvěru

max. 12 splátek

Limit celkového pojistného plnění ze všech uplatněných pojistných událostí u jednoho pojištěného je 300 000,- Kč.

