
 
Informace o zprostředkovateli 
 
Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského 
 
Jméno a příjmení : Strýček Příhoda
IČO : 050 26 491 
Sídlo : Jungmannova 1176, 432 01 Kadaň
 

a) Kontaktní údaje samostatného zprostředkovatele
Adresa pro doručování : 
Telefon :   
e-mail :   info@strycekprihoda.com

 
 

b) Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele je možné ověřit v
ČNB přístupném na www.cnb.cz/cnb/jerrs .registreční
samostatného zprostředkovatele je možné buď zadáním výše uvedeného IČ nebo jména a 
příjmení. 

c) Není poskytována rada podle ust.§ 85 odst.1 zákona č.257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru 
v aktuálním znění. 

d) Uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru nesmí být svázáno s
doplňkovou službou. 

e) Za zprostředkování spotřebitelského úvěru pobírá samostatný zprostředkovatel od 
poskytovatele odměnu, jejíž výše doposud není známa. Skutečná částka
v předsmluvních informacích, které spotřebitel obdrží v
257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v

f) Za zprostředkování spotřebitelského úvěru samostatný zprostředkovatel od spotřebitele 
nepobírá odměnu. Samostatný z
pobídku od spotřebitele i od poskytovatele či třetí osoby.

g) Spotřebitel je oprávněn vyžádat si u samostatného zprostředkovatele údaje o výši provize, 
kterou v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelskéh
samostatnému zprostředkovateli jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské úvěry 
samostatný zprostředkovatel zprostředkovává.

h) Reklamace a stížnosti je nutno uplatnit u samostatného zprostředkovatele v
interním mechanismem vyřizování stížností

i) Případné spory vzniklé ze smlouvy o spotřebitelském úvěru je možné řešit 
mimosoudněprostřednictvím finančního arbitra.

j) Příslušným orgánem dohleduje Česká národní banka.
k)  

 
Datum předání informací spo
 
 
Podpis spotřebitele :…………………………………………………………

Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru 

říhoda s.r.o. 

ungmannova 1176, 432 01 Kadaň 

Kontaktní údaje samostatného zprostředkovatele 
 Boženy Němcové 70, 432 01 Kadaň 
 +420 603 320 601 
info@strycekprihoda.com 

činnosti samostatného zprostředkovatele je možné ověřit v
www.cnb.cz/cnb/jerrs .registreční číslo mi nebylo přiděleno. Vyhledat 

samostatného zprostředkovatele je možné buď zadáním výše uvedeného IČ nebo jména a 

Není poskytována rada podle ust.§ 85 odst.1 zákona č.257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru 

o zprostředkování spotřebitelského úvěru nesmí být svázáno s

Za zprostředkování spotřebitelského úvěru pobírá samostatný zprostředkovatel od 
poskytovatele odměnu, jejíž výše doposud není známa. Skutečná částka

předsmluvních informacích, které spotřebitel obdrží v souladu s ust. §94 zákona č. 
257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v aktuálním znění. 
Za zprostředkování spotřebitelského úvěru samostatný zprostředkovatel od spotřebitele 
nepobírá odměnu. Samostatný zprostředkovatel nesmí současně pobírat odměnu nebo 
pobídku od spotřebitele i od poskytovatele či třetí osoby. 
Spotřebitel je oprávněn vyžádat si u samostatného zprostředkovatele údaje o výši provize, 

souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení poskytují 
samostatnému zprostředkovateli jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské úvěry 
samostatný zprostředkovatel zprostředkovává. 
Reklamace a stížnosti je nutno uplatnit u samostatného zprostředkovatele v

ím mechanismem vyřizování stížností- viz. Reklamační řád. 
Případné spory vzniklé ze smlouvy o spotřebitelském úvěru je možné řešit 
mimosoudněprostřednictvím finančního arbitra. 
Příslušným orgánem dohleduje Česká národní banka. 

Datum předání informací spotřebiteli :……………………………. 

Podpis spotřebitele :…………………………………………………………   

 

činnosti samostatného zprostředkovatele je možné ověřit v registru vedeném 
číslo mi nebylo přiděleno. Vyhledat 

samostatného zprostředkovatele je možné buď zadáním výše uvedeného IČ nebo jména a 

Není poskytována rada podle ust.§ 85 odst.1 zákona č.257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru 

o zprostředkování spotřebitelského úvěru nesmí být svázáno s jakoukoli 

Za zprostředkování spotřebitelského úvěru pobírá samostatný zprostředkovatel od 
poskytovatele odměnu, jejíž výše doposud není známa. Skutečná částka bude uvedena 

ust. §94 zákona č. 

Za zprostředkování spotřebitelského úvěru samostatný zprostředkovatel od spotřebitele 
prostředkovatel nesmí současně pobírat odměnu nebo 

Spotřebitel je oprávněn vyžádat si u samostatného zprostředkovatele údaje o výši provize, 
o úvěru na bydlení poskytují 

samostatnému zprostředkovateli jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské úvěry 

Reklamace a stížnosti je nutno uplatnit u samostatného zprostředkovatele v souladu s jeho 

Případné spory vzniklé ze smlouvy o spotřebitelském úvěru je možné řešit 

  


