Povinně zveřejňované informace
platné od 4. 4. 2018
Orgánem dohledu je Česká národní
banka

Úvěr je bezúčelový

Naším orgánem dohledu je Česká národní banka, IČO: 481 36 450, se
sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Zápůjční úroková sazba je 0 %

Jsme zapsání v registru poskytovatelů úvěrů

Zápůjční úroková sazba je pevná. Po dobu trvání úvěru Vám ji tedy
nezměníme.

Jsme zapsáni v registru poskytovatelů úvěrů vedeném Českou národní
bankou, který je dostupný na www.cnb.cz.

Úvěrová smlouva se uzavírá online
Úvěrová smlouva bude uzavřena prostřednictvím www.kamali.cz a podepíšete ji zvoleným heslem a jedinečným kódem (podpisový SMS kód),
který Vám pošleme na Váš mobil. Peníze Vám pak nejpozději do jednoho
dne převedeme na Váš bankovní účet.

K posouzení úvěruschopnosti Vás
požádáme o doklady
Za účelem posouzení Vaší úvěruschopnosti po Vás budeme chtít doložit
tyto informace a doklady:
·
občanský průkaz,
·
doložení vlastnictví bankovního účtu.
V případě, že nám výše uvedené informace a doklady neposkytnete,
nebudeme moct posoudit Vaši úvěruschopnost a úvěr Vám tak neposkytneme.

Pro posouzení úvěruschopnosti se
můžeme podívat do registrů SOLUS
a NRKI
Při posuzování Vaší úvěruschopnosti může být využito dotazování se do
úvěrových registrů SOLUS a Nebankovního registru klientských informací
(NRKI).
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Úvěr Vám poskytujeme jako bezúčelový.

Sankce
Pokud porušíte některou ze svých povinností, které vyplývají z úvěrové
smlouvy, můžeme Vám za to naúčtovat smluvní pokutu a požadovat
zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši. Dále po Vás můžeme požadovat uhrazení účelně vynaložených nákladů, které jsme vynaložili na
vymáhání dluhu, který vůči nám máte.

Úvěr můžete splatit i před termínem
splatnosti
Úvěr můžete úplně nebo částečně splatit před termínem splatnosti.

Neposkytujeme radu
podle § 85 odst. 1 zákona č.
257/2016 Sb., o spotřebitelském
úvěru.
Neposkytujeme radu podle § 85 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Kdo jsme
Poskytovatelem půjčky Kamali je společnost Home Credit a.s., IČO
26978636 se sídlem Nové sady 996/25, Brno, zapsaná u KS Brno, vložka. B 4401.

