Informace
o zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů
Česká spořitelna, a. s.
Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000
IČO: 45244782
Adresa pro doručování: Česká spořitelna, a. s., Správa účtů a klientské dokumentace, Dobřenice 205, PSČ 503 25
Telefonní číslo: 956 777 497
E-mailová adresa: hypotéka@csas
jako zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů předkládá v souladu s ustanovením § 93 zákona č. 257/2016 Sb.,
o spotřebitelském úvěru, (dále jen „ZSÚ“) tyto informace:
1. Pro kterého poskytovatele spotřebitelských úvěrů vykonáváme zprostředkovatelskou činnost
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. (dále jen „Poskytovatel“)
Sídlo a doručovací adresa: Praha 3, Vinohradská 180/1632, PSČ 130 11
IČO: 60197609
Telefonní číslo: 800 120 120
E-mailová adresa: burinka@burinka.cz
V souladu s ustanovením § 171 ZSÚ vykonáváme do rozhodnutí České národní banky o naší žádosti o udělení oprávnění
k činnosti samostatného zprostředkovatele tuto činnost na základě Smlouvy o obchodním zastoupení, v platném znění,
uzavřené s Poskytovatelem.
2. Jaké informace od nás dostanete
V případě Vašeho zájmu o úvěr Poskytovatele od nás dostanete informace o úvěrech Poskytovatele potřebné k Vašemu
rozhodnutí, zda Vám podmínky takového úvěru budou vyhovovat. V rámci naší činnosti neposkytujeme radu ve smyslu
ustanovení § 85 ZSÚ.
3. Kdo nás za zprostředkování úvěru platí
Vy nám za zprostředkování úvěru neplatíte, za naši činnost jsme odměňováni pouze Poskytovatelem, a to v souladu
s podmínkami sjednanými s Poskytovatelem v uzavřené smlouvě. Konkrétní výše naší odměny za zprostředkování Vašeho
úvěru bude uvedena v předsmluvních informacích, které dostanete před uzavřením příslušné smlouvy o spotřebitelském
úvěru Poskytovatele na formuláři ESIP („Evropský standardizovaný informační přehled“).
4. Jaký je postup v případě stížnosti
Máte-li stížnost, kontaktujete prosím některou z našich poboček. Pokud nebudete s řešením na pobočce souhlasit, můžete
se obrátit s žádostí o nezávazné prošetření na Ombudsmana Finanční skupiny České spořitelny, Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha 4.
K závaznému a nezávislému rozhodování spotřebitelských sporů mimosoudní cestou je možné využít příslušného
Finančního arbitra České republiky (www.finarbitr.cz), soudní cestou pak příslušný soud České republiky.
Pokud nemáte bydliště v České republice, můžete se obrátit na síť FIN-NET (http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/)
pro informace o takovém subjektu ve Vaší zemi. Více informací o postupu podávání stížností naleznete na naší internetové
stránce www.csas.cz.
5. Kdo na nás dohlíží
Dohled nad námi vykonává Česká národní banka (www.cnb.cz).

