Všeobecné informace ke smlouvám o spot•ebitelském úv•ru na bydlení
P•edsmluvní informace k ov••ení úv•ruschopnosti
Informace k poradenským službám pro spot•ebitele

I. Všeobecné informace o poskytovateli a o poskytování úv•r•
1)

P•vodce t•chto informací – poskytovatel úv•ru
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Kontaktní údaje:
PRIVATBANK der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, pobo•ka •eská
republika
Dlouhá 733/29, Praha, 110 00 •eská republika
Telefon: +420 224 816 900
Fax: +420 224 816 901
privatbank@privatbank.cz

2)

Zápis v registru
Poskytovatel je zapsán v seznamu finan•ních institucí vedeném rakouským orgánem dohledu FMA.
Pobo•ka je zapsaná v seznamu bank a pobo•ek zahrani•ních bank vedeném •eskou národní
bankou.

3)

Interní mechanismus vy•izování stížností
Stížnosti se uplat•ují p•ímo v sídle pobo•ky, a to (i) písemn• osobním p•edáním nebo doporu•enou
poštou; (ii) ústn•, p•i•emž o takto podané reklamaci je na míst• vyhotoven písemný protokol.
Stížnost musí obsahovat zejména ozna•ení služby nebo •innosti, v nichž klient spat•uje nesprávný
postup pobo•ky nebo poskytovatele úv•ru.
Pokud se jedná o stížnost na •innost pobo•ky, bude stížnost vy•ízena p•ímo pobo•kou, resp. jejím
vedoucím.
V p•ípad•, že je podána stížnost ohledn• •innosti a poskytování služeb poskytovatele úv•ru,
pobo•ka stížnost neprodlen• postoupí do centrály v Linci k dalšímu •ízení, p•i•emž o této skute•nosti
klienta písemn• informuje.
Výsledek šet•ení oznámí pobo•ka klientovi vždy písemn•. V p•ípad• stížnosti na •innost
poskytovatele úv•ru, bude výsledek šet•ení klientovi p•edán prost•ednictvím pobo•ky.
Lh•ta pro vy•ízení stížnosti je 30 kalendá•ních dn• ode dne doru•ení stížnosti pobo•ce. Ve
výjime•ných p•ípadech m•že být tato lh•ta prodloužena, o této skute•nosti však musí být klient
písemn• vyrozum•n, v•etn• uvedení d•vodu pro prodloužení lh•ty.

4)

Mimosoudní •ešení spor•
Spot•ebitelské spory je možné •ešit prost•ednictvím finan•ního arbitra.
Více informací na www.finarbitr.cz .

5)

Orgán dohledu
Orgánem dohledu nad poskytováním a zprost•edkováním spot•ebitelských úv•r• v •eské republice
je •eská národní banka.

6)

Ú•el úv•ru
a/ Ú•el použití spot•ebitelského úv•ru na bydlení je financování:
· Koup• stavebního pozemku
· Novostavba
· P•ístavba, nástavba
· Dokon•ení stavby
· Koup• domu
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·
·

Koup• bytu do osobního vlastnictví
Zachování vlastnického práva k nemovitosti ve smyslu zachování právního postavení v
majetkoprávních vztazích. Nap•. úv•r za ú•elem vyplacení spolud•dic• nebo k zaplacení
vyrovnání mezi rozvedenými manželi (v této souvislosti není myšleno na úv•r na
rekonstrukci domácnosti).
a ostatní financování, je-li zajišt•no nemovitostí, nap•.:
· Vzd•lání
· Koup• automobilu
· Každodenní pot•eby
· Vybavení (domácnosti)
· P•estavba, sanace, investice do •ešení snižujícího energetickou náro•nost
b/
7)

Ú•el použití ostatních spot•ebitelských úv•ru není omezen.

Formy a podmínky zajišt•ní
a/ Jako zajišt•ní spot•ebitelského úv•ru na bydlení m•že sloužit:
· Zástavní právo k nemovitosti až do výše 150% jistiny úv•ru v•etn• sjednání dohody se
svolením k p•ímé vykonatelnosti
b/ Jako zajišt•ní ostatních úv•r• a jako další zajišt•ní spot•ebitelského úv•ru na bydlení m•že
poskytovatele požadovat také jiné zajišt•ní. To m•že být nap•:
· Ru•ení
· Zástava / Postoupení pohledávek z pojišt•ní
· Zástavní právo k cenným papír•m
· Zástavní právo ke vkladu
· Dohoda o srážkách ze mzdy
· Zajiš•ovací p•evod práva k jiným pen•žitým, majetkovým nebo v•cným hodnotám
Pokud spot•ebitel nebude plnit své platební povinnosti, je poskytovatel k uspokojení svých
pohledávek oprávn•n zpen•žit zajišt•ní.

8)

Možné doby trvání úv•ru
Dlouhá doba trvání úv•ru v zásad• znamená nižší m•sí•ní zatížení. U kratší doby trvání jsou sice
splátky vyšší, naproti tomu ale vychází celkový úv•r (•ástka zaplacená spot•ebitelem) levn•ji.
Orienta•ní doby trvání:
- Renovace a sanace: 10 let
- Koup• stavebního pozemku: 20 let
- Koup• stavebního pozemku a stavba domu: 25 let
- Koup• bytu do osobního vlastnictví: 25 let
- Klasický spot•ebitelský úv•r: 1-5 let
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9)

Typy dostupných úrokových sazeb

Zp•sob úro•ení

Popis

Výhody

Nevýhody

Variabilní úro•ení
navázané na
konkrétní
ukazatel (nap•.
PRIBOR)

Pravidelné
p•izp•sobování úrokové
sazby podle ukazatele
(nap•. 3M PRIBOR). Jeli ujednáno ve smlouv•:
Pokud by se ukazatel
dostal pod 0%, bude
jako ukazatel pro
p•izp•sobení použita
nulová hodnota.

Výhodnost p•i poklesu
úrokových sazeb

Zásadn• je výše splátky
p•izp•sobována
aktuálnímu úro•ení.

Sjednaná doba trvání
bude dodržena.

P•i r•stu úrokových sazeb
se zvyšuje úrok.
Rizika plynoucí z vývoje
úrokových sazeb, který je
pro spot•ebitele
nep•íznivý, budou
zohledn•na v ilustrativním
plánu splacení,
poskytnutém v rámci
osobního pohovoru se
spot•ebitelem.
Splátka se zvyšuje p•i
zvýšení úrokových sazeb
(resp. hodnoty ukazatele)

Úroková sazba je
stanovená pevn• pro
celou dobu splatnosti.

Toto p•edstavuje výhodu
p•i rostoucí úrokové mí•e.

Pokles úrokových sazeb
nep•edstavuje výhodu.

Splátka z•stává stejná po
celou dobu splatnosti.

P•ed•asné splacení po
dobu trvání pevné
úrokové sazby je možné
proti uhrazení poplatku ve
výši max. 1% z p•ed•asn•
uhrazené •ástky.

B•hem pevného
úrokového období
z•stává úroková sazba
stejná a výše splátky
vypo•itatelná.
B•hem období s
variabilní úrokovou
sazbou m•že úroková
sazba klesat.

B•hem pevného
úrokového období nelze
t•žit z klesající úrokové
míry. P•ed•asné splacení
b•hem pevného
úrokového období je
možné p•i zaplacení
náhrady •inící max. 1%
p•ed•asn• splacené
•ástky.
V období s variabilní
úrokovou sazbou se m•že
výše splátek p•i stoupající
úrokové mí•e (pop•.
hodnot• indikátoru) zvýšit.

Pevné úro•ení

Kombinace pevné
úrokové sazby s
následnou
zm•nou na
variabilní
úrokovou sazbu

Úroková sazba je
zpo•átku stanovena
jako pevná. Následn• je
pravideln•
p•izp•sobována podle
vývoje ukazatele (nap•.
3M PRIBOR)
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9.a) Informace k referen•ní hodnot•
Dle Vámi sjednané referen•ní hodnoty v•nujte prosím pozornost níže uvedeným vysv•tlivkám k
indikátor•m EURIBOR a PRIBOR:
---------------------------------------------------------Referen•ní hodnota:
EURIBOR
Název:
EURIBOR = Euro Interbank Offered Rate
Administrátor(•i):
European Money Markets Institute (EMMI).
------------------------------------------------------------Referen•ní hodnota:
PRIBOR
Název:
PRIBOR = Prague Interbank Offered Rate
Administrátor(•i):
Czech Financial Benchmark Facility s.r.o. (CFBF)
------------------------------------------------------------Možné d•sledky pro spot•ebitele:
Zvýší-li se referen•ní hodnota, zvýší se i úroková sazba u variabiln• úro•eného úv•ru. Úv•r se
zdraží. U úv•ru se splátkami v paušální výši vzroste bu• výše splátek nebo se prodlouží doba
splatnosti – dle dohody s klientem.
Sníží-li se referen•ní hodnota, sníží se i úroková sazba u variabiln• úro•eného úv•ru. Úv•r se
zlevní. U úv•ru se splátkami v paušální výši se bu• sníží výše splátek nebo se zkrátí doba splatnosti
– dle dohody s klientem.
P•ípad, že Vámi dohodnutý indikátor již nebude zve•ejn•n, není možné smluvn• upravit, nebo• jeho
d•sledky nemohou být dostate•n• precizn• p•edvídány. Pokud zákonodárce – jak v minulosti v
podobných p•ípadech nastalo – ur•í náhradní referen•ní hodnotu, bude použita tato. Nebude-li
vydáno žádné zákonné opat•ení, použije se - dle našeho právního názoru podléhajícím prov••ení
soud• - jako náhrada taková referen•ní hodnota, která po p•ihlédnutí ke všem okolnostem pro
úpravu úrokové sazby nejlépe odpovídá dohodám vyplývajících z úv•rové smlouvy. O této
skute•nosti bychom Vás samoz•ejm• neprodlen• informovali.
10) Úv•ry v cizí m•n•
Úv•ry jsou poskytovány v •eských korunách (CZK) = domácí m•na.
Poskytování nových úv•r• v cizí m•n• spot•ebiteli je možné pouze ve výjime•ných p•ípadech a nikoli
v kombinaci s jiným zdrojem splácení. Nejedná se o standardn• nabízený produkt, není p•edevším
ur•en k financování po•ízení bydlení.
Poskytování nových úv•r• v cizí m•n• spot•ebiteli je možné pouze, pokud spot•ebitel:
- Vykazuje dosta•ující, m•nov• odpovídající p•íjmy (p•íjmy v dané cizí m•n•)
- O•ekává také jiné p•íjmy v m•n• dluhové služby, které mají sloužit ke splácení úv•ru (nap•.
p•íjmy z prodeje nemovitostí nebo obchodních podíl•, v m•n• úv•ru)
- Vykazuje vynikající bonitu.]
Nabízené m•ny: CHF, USD, JPY, EUR
Rizika a d•sledky rizika zm•ny úrokové sazby:
Nižší úrove• úrokové sazby oproti úv•ru v domácí m•n• m•že zvyšovat dojem atraktivity úv•ru v
cizí m•n•. Je ovšem t•eba vzít na v•domí, že se úroky v cizí m•n• mohou vyvíjet zcela rozdíln•, než
úroky v CZK. Takto m•že dojít k situaci, kdy se úrove• úrokové sazby v m•n• úv•ru dostane nad
úrove• úrokové sazby v domácí m•n•, •ímž vzniká povinnost zaplatit na úrocích úv•ru v cizí m•n•
www.privatbank.at

strana 4 z 8

více, než by p•ipadalo na úv•r v CZK. Vedle rizika zm•n úrokové sazby nese spot•ebitele – jako
zvláštnost úv•ru v cizí m•n• - riziko zm•ny sm•nného kurzu cizí m•ny oproti CZK.
Kurzové riziko:
V p•ípad•, že spot•ebitel nepobírá žádné p•íjmy v m•n• úv•ru (nap•. také z pln•ní v souvislosti s
cennými papíry), nese v plném rozsahu kurzové riziko m•ny úv•ru oproti CZK, tzn. m•že dojít k
situaci, že p•i splacení úv•ru v cizí m•n• bude t•eba vynaložit v CZK více, než bylo p•i •erpání úv•ru
poskytnuto. Z úv•ru ve výši nap•. 1.000.000,- CZK m•že tedy takto vzniknout povinnost k zaplacení
1.200.000,- CZK, •ímž by jen na základ• kurzových zm•n vznikla povinnost uhradit o 200.000,- CZK
více, než by p•ipadalo na úv•r v CZK. Sm•nný kurz je t•eba sledovat samostatn•.
Vycházíme z toho, že spot•ebitel bude sám vyvíjet aktivitu a u•iní nezbytné kroky.
11) Reprezentativní p•íklad financování
Úv•r s pravidelnými splátkami
Celková výše úv•ru CZK 2.000.000,Doba trvání úv•ru: 240 m•síc•
Zajišt•ní: Zástavní právo k nemovitosti až do výše •ástky CZK 132.600,00
Variabilní úroková sazba 2,125 % p.a. (p•izp•sobována •tvrtletn• podle vývoje hodnoty 3-m•sí•ní
sazby PRIBOR)
240 m•sí•ních paušálních splátek ve výši CZK 11.776,00
Jednorázový poplatek za zpracování (nezávislý na dob• trvání úv•ru) ve výši CZK 20.000,00
Poplatek za vedení ú•tu ve výši CZK 125,00 m•sí•n•
Poplatek za návrh vklad do katastru nemovitostí CZK 1.000,00
Ostatní jednorázové náklady/poplatky:
Poplatek za potvrzení o splacení CZK 500,00
Všechny jednorázové náklady/poplatky závisí na dob• splatnosti úv•ru a nejsou p•i p•ed•asném
splacení vraceny.
à z toho vyplývají celkové náklady ve výši: CZK 826.065,63
Ro•ní procentní sazba náklad• 3,90 %
Celková •ástka k úhrad• CZK 2.826.065,63
Poplatky za všechna dodate•n• poskytnutá zajišt•ní vycházejí z aktuálního zajišt•ní a nejsou tedy v
tomto ilustrativním výpo•tu obsaženy.
12) Další možné náklady v souvislosti s úv•rem
V souvislosti s úv•rem mohou vznikat další náklady, které nejsou obsaženy v celkových nákladech na
úv•r:
- Náklady na ov••ení podpis• na zástavní smlouv•
- Náklady na služby notá•e
- Náklady na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí
- Náklady v souvislosti s porušením povinností (úrok z prodlení, náklady na vymáhání)
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13) Možnosti splácení
Druh úv•ru
Kontokorentní úv•r (pro fázi
stavby)

Splátkový úv•r
s paušálními
splátkami
se splátkami
jistiny
jednorázov•
splatný

Vysv•tlivky:
Op•tovn• využitelný úv•rový rámec, kterým je založeno právo
využívat úv•ru po dobu trvání úv•rového vztahu, v libovolné
chvíli a v libovolné výši až do nejvyšší sjednané •ástky.
Zvláštnosti:
Flexibilní využívání uvnit• úv•rového rámce; libovolné splácení v
pr•b•hu doby splatnosti, úplné splacení je vyžadováno na konci
doby splatnosti. Jelikož náklady na dlouhodob•jší kontokorentní
úv•ry jsou oby•ejn• vyšší, než u úv•ru s pravidelnými splátkami,
je smysluplné využívat, zejména u stavby domu,
kontokorentních úv•ru pouze ve fázi stavby, než je známá výše
kone•né pot•eby kapitálu.
Jednou využitelný úv•r
Pravidelné splácení ve form• splátek sestávajících z •ásti
vyp•j•ené jistiny, poplatk• a úroku. Úroky se vypo•ítávají z
nesplacené jistiny.
Pravidelné splácení ve form• nem•nných splátek, kterými je
pln•no pouze na vyp•j•enou jistinu; Splácení úrok• a poplatk•
zvláš• v konkrétn• sjednaných termínech. Úroky se vypo•ítávají
z nesplacené jistiny.
Splacení celkové jistiny se d•je teprve na konci doby splatnosti;
pr•b•žné placení úrok• a poplatk• v konkrétn• sjednaných
termínech. Úroky se vypo•ítávají z nesplacené jistiny, která u
tohoto druhu úv•ru po celou dobu splatnosti existuje v p•vodní
plné výši.Na základ• charakteru tohoto typu úv•ru je celkové
zatížení pro klienta vyšší. Klient má povinnost zajistit, že k datu
konce doby splatnosti bude disponovat kapitálem dostate•ným
pro splacení úv•ru.

Frekvence (•etnost) splácení:
- m•sí•n•
- •tvrtletn•
- pololetn•
- ro•n•
- jednorázov• vcelku
Individuální ujednání ohledn• po•tu, •etnosti a výše pravidelných splátek je p•edm•tem pohovoru se
spot•ebitelem.
14) Upozorn•ní – žádná záruka splacení
Dodržování podmínek smlouvy o úv•ru nezaru•uje splacení celé •ástky úv•ru využité na základ•
smlouvy o úv•ru. To p•edevším znamená, že p•i zvýšení úrokové sazby a/nebo náklad• v souvislosti
s úv•rem, vzniká povinnost zaplatit více (vyšší splátky), než je uvedeno ve smlouv• o úv•ru.
15) P•ed•asné splacení
Úplné nebo •áste•né splacení úv•ru je možné po celou dobu trvání spot•ebitelského úv•ru. V
takovém p•ípad• má spot•ebitel právo na snížení celkových náklad• spot•ebitelského úv•ru o výši
úroku a dalších náklad•, které by byl spot•ebitel povinen platit v p•ípad•, kdy by nedošlo k
p•ed•asnému splacení spot•ebitelského úv•ru, a v••itel má právo na náhradu ú•eln• vynaložených
náklad•, kterém mu v souvislosti s p•ed•asným splacením vznikly, dle následujících pravidel:
a/ P•i splacení v pr•b•hu pevného úrokového období odpovídá výše náklad• rozdílu mezi
sjednanou úrokovou sazbou a úrokovou sazbou, za kterou je poskytovatel schopen
nabídnout p•ed•asn• splácenou •ástku na trhu jako úv•r.
b/ Náklady vypo•tené dle bodu a/ mohou být nejvýše 1% (p•i zbývající dob• splatnosti pod 1
rok 0,5%) z p•ed•asn• splacené •ástky úv•ru.
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c/

Omezení dle bodu b/ neplatí pro p•ed•asné splacení spot•ebitelských úv•r• na bydlení, s
výjimkou p•ed•asného splacení v souvislosti s prodejem nemovité v•ci, jejíž nabytí,
výstavba nebo zachování práv k této nemovité v•ci bylo financováno tímto úv•rem, nebo
kterou byl tento spot•ebitelský úv•r zajišt•n, kdy spot•ebitel je oprávn•n úv•r na bydlení
zcela p•ed•asn• splatit za podmínky, že doba trvání smlouvy o spot•ebitelském úv•ru na
bydlení je delší než 24 m•síc•, p•i•emž v••iteli vzniká právo požadovat náhradu náklad•
podle bodu a/, která ale nesmí p•esáhnout 1 % z p•ed•asn• splacené výše spot•ebitelského
úv•ru, maximáln• však •ástku 50 000 K•
Poskytovatel nebude požadovat náhradu náklad• za p•ed•asné splacení, pokud p•ed•asné splacení
bylo provedeno
(i) v rámci pln•ní z pojišt•ní ur•eného k zajišt•ní splacení spot•ebitelského úv•ru,
(ii) u spot•ebitelského úv•ru poskytnutého formou možnosti p•e•erpání,
(iii) v období, pro které není stanovena pevná záp•j•ní úroková sazba,
(iv) u spot•ebitelského úv•ru na bydlení do 3 m•síc• poté, co poskytovatel spot•ebiteli sd•lil
novou výši záp•j•ní úrokové sazby,
(v) u spot•ebitelského úv•ru na bydlení v d•sledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity
spot•ebitele v postavení dlužníka ze smlouvy o spot•ebitelském úv•ru na bydlení, nebo jeho
manžela nebo partnera, pokud tato skute•nost vede k výraznému snížení schopnosti
spot•ebitele splácet spot•ebitelský úv•r na bydlení, nebo
(vi) u spot•ebitelského úv•ru na bydlení do 25 % celkové výše spot•ebitelského úv•ru b•hem 1
m•síce p•ede dnem výro•í uzav•ení smlouvy o spot•ebitelském úv•ru na bydlení.
16) Ocen•ní nemovitosti sloužící jako zajišt•ní
Ocen•ní nemovitosti sloužící jako zajišt•ní je vyžadováno a je provád•no poskytovatelem nebo jím
pov••eným externím znalcem. Náklady na ocen•ní nemovitosti nese poskytovatel.
17) D•sledky nedodržení povinností ze smlouvy o úv•ru
Spot•ebitel se v úv•rové smlouv• zavazuje •ádn• platit sjednané •ástky, resp. informovat poskytovatele
neprodlen• o možném prodlení nebo o vynechání by• jedné sjednané •ástky. Nedodržení této platební /
spo•ící povinnosti p•edstavuje, pokud by tímto bylo ohroženo pln•ní povinností, d•ležitý d•vod pro
p•ed•asné ukon•ení úv•rového vztahu poskytovatelem.
Další možné d•sledky prodlení spot•ebitele vedle úroku z prodlení a náklad• na vymáhání p•edstavují:
- povinnost platit zákonný úrok z prodlení
- povinnost hradit náklady na vymáhání
- ztráta výhody splátek (tj. nastolení okamžité splatnosti celkového nesplaceného dluhu, pokud je
alespo• jedno neuhrazené pln•ní splatné po dobu delší šesti týdn• a poskytovatel spot•ebitele
upomínal s upozorn•ním na hrozící zesplatn•ní po uplynutí dodate•né lh•ty v trvání alespo•
t•iceti dn•)
- zpen•žení zajišt•ní
- podání žaloby poskytovatelem
- exekuce majetku spot•ebitele
- zápis do registr• dlužník•

II. P•edsmluvní informace k ov••ení úv•ruschopnosti
P•ed uzav•ením smlouvy o úv•ru musí poskytovatel ov••it Vaši schopnost úv•r splácet =
úv•ruschopnost.
1) Informace a podklady požadované k ov••ení úv•ryschopnosti
Za ú•elem posouzení Vaší úv•ruschopnosti je nutné, abyste dodali následující informace a
doklady pot•ebné k posouzení úv•ruschopnosti spot•ebitele:
- Doklad totožnosti (nap•. cestovní pas, •idi•ský pr•kaz,…) ve form• originálu, pro vyhotovení
kopie
- Pokud nemáte u poskytovatele nejmén• t•i roky veden ú•et, p•es který probíhá veškerý platební
styk (odrážející celkové p•íjmy a výdaje), pak také:
www.privatbank.at
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Doklad o výši p•íjm• za poslední t•i m•síce
Ro•ní potvrzení o p•íjmech za poslední t•i roky
Doložení ostatních p•íjm• (nap•. p•ídavky na d•ti / p•ísp•vky na pé•i / …)
Výpis z ú•tu používaného pro všechny p•íjmy a výdaje za posledních 6 m•síc• ve form•
originálu pro vyhotovení kopie
Podklady k financovanému objektu
Rozpo•et domácnosti / prohlášení o majetkových pom•rech
Prohlášení o ochran• osobních údaj•
Informace o Vašich p•íjmech a výdajích dle Prohlášení o majetkových pom•rech, které je Vám
zp•ístupn•no a bude s Vámi (na základ• Vámi p•edložených dokument•) vypln•no p•i osobním
pohovoru v bance.

Prohlášení o majetkových pom•rech se skládá z otázek patrných z p•ílohy a bude (na základ•
podklad• p•inesených Vámi) vypracován s Vámi v bance. Prohlášení o ochran• osobních údaj•
obdržíte p•i osobním rozhovoru v bance. Oba dokumenty vyžadují Váš podpis.
Bez podklad• a informací uvedených výše, které musejí být pravdivé a úplné, není možné posoudit
úv•ruschopnosti a poskytnout úv•r.
2) Informace z databází
Poskytovatel úv•ru získává údaje o Klientovi pomocí dotaz• na Evidenci drobných úv•r• (KKE) a ve
varovných seznamech, které jsou sestavovány Spolkem na ochranu v••itel• 1870, Wagenseilgasse
7, A-1120, Víde•. bližší informace k t•mto databázím jsou dostupné na domovské stránce KSV1870:
www.ksv.at.
Nad to jsou provád•ny dotazy na ve•ejné rejst•íky (zejména pak na katastr nemovitostí, obchodní
rejst•ík, insolven•ní rejst•ík, atd.). V p•ípad• dotaz• na jiné soukromé databáze, bude toto z•ejmé z
prohlášení o ochran• osobních údaj•.

III. Informace k poradenským službám
Raiffeisenlandesbank OÖ na p•ání klienta v souvislosti s financováním nemovitosti pro bydlení
nabízí poradenství a individuální doporu•ení k p•ijetí úv•ru.
Doporu•ení/poradenství se p•itom vztahuje zpravidla na:
- všechny vlastní nabídky úv•r• a p•j•ek
Celý rozsah poradenství bude stanoven v poradenském protokolu o financování.
Bankovní poradce poskytne informace o tom, zda a v jakém rozsahu mohou být provedeny
poradenské služby.

P•íloha: Formulá• prohlášení o majetkových pom•rech
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