
Budova City Tower
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
zapsána v OR vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 29553

Kalkulace nespot řebitelského úv ěru 

Předmět financování (PF): Pila PK 320A Pořizovací cena bez DPH: 113 905 Kč

Dodavatel: ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. DPH (21%): 23 920 Kč

Zájemce o financování: . Pořizovací cena včetně DPH: 137 825 Kč

Stáří PF: nový Odpisová skupina: II.

Doba trvání smlouvy: 60 měsíců Báze financování: CZK

Počet splátek: 60 měsíční splátky se splatností na konci splátkového období 

Zprost ředkovatel: FinCaptive s.r.o., adresa provozovny: Pra žákova 888/66b, 639 00 Brno, I Č: 04655770, zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 91219

Vlastní zdroje % 30% 35% 40% 45% 50%

Vlastní zdroje (částka) Kč 41 348 48 239 55 130 62 021 68 913

Výše úvěru Kč 96 478 89 586 82 695 75 804 68 913

Výše úvěrové splátky Kč 2 003 1 860 1 717 1 574 1 431

Výše pojištění k úvěrové splátce Kč 71 71 71 71 71

Úvěrová splátka včetně pojištění Kč 2 074 1 931 1 788 1 645 1 502

Základem pro výpočet výše uvedených úvěrových splátek je pevná refinanční úroková sazba společnosti Raiffeisen – Leasing, s.r.o. platná ke dni vystavení této nezávazné kalkulace, tj. výše úvěrových splátek bude
po celou dobu splácení neměnná v souladu s podmínkami úvěrové smlouvy. Tato pevná sazba bude upravena dle její aktuální výše v měsíci načerpání úvěru.

Náklady na mezifinancování mezi dnem zaplacení kupní ceny, resp. jednotlivých záloh, a dnem začátku smlouvy budou vyfakturovány nebo zohledněny ve splátkách.

Podklady ke schválení finan ční transakce:
 - vyplněná Žádost o poskytnutí financování,
 - finanční výkazy za dvě ucelená účetní obd. a za aktuální běžné období (ve formě předkládané FÚ) = Daňové přiznání (jednoduché účetnictví) / Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát (podvojné účetnictví),
 - Fyzická osoba podnikající (kromě finančních výkazů): číslo dokladu totožnosti, rodné číslo a Souhlas se zpracováním osobních údajů.

 
  
   

Zpracovatelský poplatek bez DPH: 0 Kč

Kontaktní osoba: Michal Studený Pojištění předmětu financování (po dobu trvání smlouvy) u Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG.
E-mail: michal.studeny@fincaptive.cz Spoluúčast: Roční pojistná sazba: Pojistná částka: Roční pojistné:

Tel: 0 10 000 Kč 0,750% 113 905 855 CZK
Mobil: 420 608 813 537 Specifikace pojistného nebezpečí: Strojní pojištění vč. živelního pojištění, odcizení a vandalismu

Vyhotoveno: Konečná výše pojistného zahrnutého do splátky bude přepočítána s ohledem na datum předání předmětu.

Kalkulace je platná do konce kalendářního měsíce, ve kterém byla vystavena.

Raiffeisen – Leasing, s.r.o. (dále také jen „Poskytovatel“) nabízí zájemci o pojištění financovaného předmětu (dále jen „Zájemce“) možnost uzavřít pojištění formou přistoupení do rámcových pojistných smluv, 

31.3.2020

Upozorňujeme, že výše uvedená kalkulace je pouze informativní a není závazná. Kalkulace rovněž nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Smlouvy či jejich změny jsou společností Raiffeisen - Leasing, s.r.o. uzavírány
pouze písemně v listinné podobě, pokud jsou dohodnuty všechny náležitosti a podmínky. Raiffeisen - Leasing, s.r.o. si vyhrazuje právo měnit parametry této kalkulace v reakci na své obchodní a provozní potřeby a na vývoj trhu. Společnost Raiffeisen - Leasing, s.r.o.
upozorňuje, že uzavření smlouvy, jakož i závazné přijetí návrhu na uzavření a/nebo změnu a/nebo zrušení smlouvy, podléhá vícestupňovému schvalování a rozhodování, a proto si vyhrazuje právo jednak neuzavřít jakoukoli smlouvu a jednak ukončit jednání o každé
smlouvě, návrhu apod. v jakékoliv fázi jednání. Jakákoliv předsmluvní odpovědnost společnosti Raiffeisen - Leasing, s.r.o. se vylučuje.

Raiffeisen – Leasing, s.r.o. (dále také jen „Poskytovatel“) nabízí zájemci o pojištění financovaného předmětu (dále jen „Zájemce“) možnost uzavřít pojištění formou přistoupení do rámcových pojistných smluv, 
které má uzavřené s následujícími subjekty:



• UNIQA pojišťovna a.s., se sídlem Evropská 136/810, 160 12 Praha 6,
• Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2,
• Direct pojišťovna, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno a
• Kooperativa pojišťovna, a.s., se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 
(dále jen jednotlivě „Pojišťovna“).

Volba Pojišťovny závisí v konkrétním případě vždy na druhu financovaného předmětu.

• písemně na adresu sídla Poskytovatele: Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 78
• e-mailem na adresu: rl@rl.cz
• osobně na adrese sídla Poskytovatele (viz výše) nebo na kterékoliv pobočce Poskytovatele (adresy zveřejněny na webových stránkách společnosti)
• datovou schránkou: ID datové schránky x3cv8at

Zájemce má možnost jako pojištěný přistoupit do pojištění sjednaného v rámcové pojistné smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem a Pojišťovnou. Pojistníkem je v tomto smluvním vztahu Poskytovatel . V případě 
přistoupení do pojištění Zájemci nepřísluší nakládat s pojištěním bez souhlasu pojistníka, v tomto případě Poskytovatele (tzn., že veškeré žádosti o změnu nebo o ukončení pojištění bude Zájemce řešit výhradně 
prostřednictvím Poskytovatele). Povinnost Zájemce hlásit pojistnou událost přímo Pojišťovně a zároveň Poskytovateli není výše uvedeným dotčena.

Nejedná-li se o pojišt ění ke spot řebitelskému úv ěru, má Zájemce možnost sjednat si pojišt ění individuáln ě a nezávisle na Poskytovateli.  Takto individuálně sjednané pojištění musí odpovídat požadavkům na 
pojištění pro předmět financování dle finanční smlouvy sjednané s Poskytovatelem. V případě, že by si Zájemce nesjednal individuální pojišt ění financovaného p ředmětu řádně a včas je Poskytovatel oprávn ěn v 
nezbytném rozsahu pojistit financovaný p ředmět sám ; povinnost Zájemce k úhradě částky pojistného Poskytovateli není tímto dotčena.

Pojistné je z pravidla zahrnuto do splátky za financovaný předmět, kterou hradí Zájemce v případě uzavření finanční smlouvy Poskytovateli. Pojistné hradí Poskytovatel Pojišťovně jako pojistník.

Mezi rozsahem pojistného krytí a výší pojistného není rozdíl v případě, že si Zájemce sjedná pojištění současně s pořízením financovaného předmětu nebo do pojištění přistoupí kdykoliv později během trvání finanční 
smlouvy vztahující se k předmětu financování.

V některých případech jednání o pojištění může být Poskytovatel zastoupen makléřem. V  takovém případě jedná makléř jako  zástupce  pojistníka, tzn. Poskytovatele, a zastupuje jeho zájmy.

Stížnosti týkající se pojištění financovaného předmětu řeší Poskytovatel. Zájemce se může se stížností obrátit na Poskytovatele kterýmkoliv z následujících způsobů:

• datovou schránkou: ID datové schránky x3cv8at

nebo na tel.: 800 160 170.

předmětu.

Má Zájemce o financování zájem o pojištění financovaného předmětu v rámci rámcové pojistné smlouvy Poskytovatele?
ANO

Zájemce bere na vědomí, že tyto Předsmluvní informace k pojištění financovaného předmětu jsou nedílnou součástí Kalkulace financování a Zaznamenání potřeb zájemce pro pojištění financovaného

Předsmluvní informace a informace o pojistném produktu jsou k dispozici na webových stránkách Poskytovatele – společnosti Raiffeisen - Leasing, s.r.o.: www.rl.cz. Příslušné pojistné podmínky, Informace pro klienta, 
Informační dokument o pojistném produktu  a informace o zpracování osobních údajů  k rámcovým pojistným smlouvám jsou k dispozici na webových stránkách dané pojišťovny (konkrétní odkaz na příslušné stránky 
jednotlivých pojišťoven naleznete rovněž na www.rl.cz).

Zaznamenání pot řeb Zájemce o pojišt ění financovaného p ředmětu

Se stížností se Zájemce může také obrátit na Českou národní banku, se sídlem Na Příkopě 18, 115 03 Praha 1, např. prostřednictvím elektronického formuláře na adrese www.cnb.cz/

Pro případné mimosoudní řešení sporů je příslušným orgánem Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. V případě soudního řešení sporů je příslušným orgánem místně příslušný 

ANO



• Pojišt ění odpov ědnosti za újmy zp ůsobené provozem vozidla - POVINNÉ RU ČENÍ

Povinné ručení se nesjednává.

• Majetkové pojišt ění 

Kalkulace pojištění u vybraného pojistitele byla vyhotovena na základě níže uvedených preferencí Zájemce o pojištění:
Výše pojistného.

pojištění strojních rizik                       (vč. 
dopravní nehody),

Z důvodu ochrany majetkového zájmu a investice Zájemce doporučuje Poskytovatel uzavřít podle charakteru pojišťovaného majetku majetkové pojištění zahrnující: 
pojištění kompletního živlu,

pojištění pro případ odcizení krádeží, 
loupeží nebo vloupáním.

pojištění pro případ vandalismu,

Kalkulace povinného ručení u vybraného pojistitele byla vyhotovena na základě níže uvedených preferencí Zájemce o pojištění:

Doporu čení Poskytovatele

Pojistný produkt majetkového pojištění odpovídá požadavkům a potřebám Zájemce, v případě, že si přeje, aby škody na majetku, který je předmětem financování, byly částečně uhrazeny na základě pojistného plnění. 

Je li sjednán pojistný produkt povinného ručení odpovídá požadavkům a potřebám Zájemce, v případě, že si přeje, aby byla odpovědnost za újmu způsobenou provozem financovaného vozidla kryta prostřednictvím 

S ohledem na nutnost splnění zákonných povinností a na základě zkušeností s preferencemi klientů při volbě pojištění obvyklých k danému předmětu financování, Poskytovatel doporučuje Zájemci uzavřít následující 
pojištění financovaného předmětu:

Z důvodu splnění zákonné povinnosti Zájemcem (existuje-li tato povinnost) , doporučuje Poskytovatel uzavřít pojištění odpovědnosti z provozu vozidla („povinné ručení“). Z povinného ručení je hrazena újma způsobená 
třetím osobám provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.

Zájemce svým podpisem stvrzuje, že:

______________________________

podpis Zájemce

• navrhovaný rozsah pojištění odpovídá jeho cílům, potřebám a požadavkům.
• připojištění zahrnutá do Kalkulace financování nad rámec doporučení Poskytovatele vycházejí z individuálního požadavku Zájemce.

• s předstihem před přistoupením do pojištění obdržel Zájemce od Poskytovatele v listinné podobě nebo elektronicky samostatný Informační dokument o pojistném produktu a Předsmluvní informace 
k pojištění financovaného předmětu.

Je li sjednán pojistný produkt povinného ručení odpovídá požadavkům a potřebám Zájemce, v případě, že si přeje, aby byla odpovědnost za újmu způsobenou provozem financovaného vozidla kryta prostřednictvím 
tohoto pojistného produktu.
Případné další nabízené pojistné produkty odpovídají požadavkům a potřebám Zájemce, v případě, že si přeje pojistnou ochranu před riziky, které tyto produkty zahrnují.

• Poskytovatel od Zájemce získal informace týkající se jeho požadavků, cílů a potřeb s ohledem na sjednávané pojištění, tyto byly zaznamenány jasně, přesně, úplně a srozumitelně, a že Poskytovatel 
poskytl Zájemci doporučení, na základě kterého mohl Zájemce zvážit relevantní informace a učinit rozhodnutí.


