INFORMACE O ZPROSTŘEDKOVATELI SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Tyto informace týkající se zprostředkovatele spotřebitelského úvěru jsou Vám poskytovány jako zájemci o spotřebitelský úvěr,
a to za účelem splnění informační povinnosti podle § 93 zákona o spotřebitelském úvěru, v platném znění.
Obchodní firma/název zprostředkovatele úvěru, sídlo:

Aleš Koblížek

Typ oprávnění zprostředkovatele úvěru:
Kontaktní údaje zprostředkovatele úvěru:

Adresa:

Telefonní číslo:

E-mail:

Vázaný zástupce
Nemastova 1916, 547 01 Náchod
774 07 22 11
info@ak-anybtek.cz

(razítko prodejny)
Zprostředkovatel
úvěru
zastupuje
samostatného
zprostředkovatele úvěru.
Kontaktní údaje zastoupeného:

Adresa:

Telefonní číslo:
Registr pro ověření oprávnění k činnosti zprostředkovatele
úvěru:

Český Triangl, a.s.
Heršpická 800/6, Štýřice, 639 00 Brno, Česká republika
810 654 654
Registr zřízený na základě § 53 zákona o spotřebitelském
úvěru, který je spravovaný a provozovaný Českou národní
bankou.

Registrační číslo:

49973053

Postup ověření registrace zprostředkovatele v registru:

Vyhledání ve výše specifikovaném registru pomocí dálkového
přístupu na www.cnb.cz zadáním registračního čísla nebo
přímo u České národní banky.
Zprostředkovatel neposkytuje radu ve smyslu § 85 zákona o
spotřebitelském úvěru.
Spotřebitel nehradí zprostředkovateli žádnou odměnu.
Spotřebitel je oprávněn podat stížnost zprostředkovateli
úvěru na adresu podle shora uvedených kontaktních údajů a
podle dokumentu Informace o poskytování úvěrů Českým
Trianglem, a.s. – Trvale přístupné spotřebiteli na
internetových stránkách www.triangl.cz. Spotřebitel je
oprávněn podat stížnost poskytovateli úvěru na jeho adresu a
podle reklamačního řádu poskytovatele zpřístupněného na

Poskytování rady zprostředkovatelem úvěru:
Výše odměny placené spotřebitelem zprostředkovateli úvěru:
Interní mechanismus řešení stížností:

jeho webu.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím
finančního arbitra:

Orgán dohledu:

Pojmy:
Poskytovatel
Spotřebitel
Zprostředkovatel, vázaný zástupce
Samostatný zprostředkovatel, zastoupený

Spory mezi poskytovatelem úvěru nebo zprostředkovatelem
úvěru a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo
zprostředkování úvěru je oprávněn rozhodovat Finanční arbitr
České republiky. Návrh na zahájení řízení lze podat na
adrese sídla Finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110
00
Praha 1, anebo prostřednictvím internetu na
www.finarbitr.cz.
Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1,
www.cnb.cz

splátková společnost
zákazník
prodejce zboží/služeb
oprávněný udělením ČNB

Upozorňujeme, že údaje v Informacích o zprostředkovateli spotřebitelského úvěru poskytovaných spolu se smluvní dokumentací pro úvěr, mají pouze
orientační charakter a poskytovatel neodpovídá za jejich aktuálnost např. z hlediska typu oprávnění a osoby zastoupeného. Aktuální informace poskytne
zprostředkovatel úvěru – prodejce zboží/služby.

