
5.NĚKTERÁ PRÁVA A POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZPROSTŘEDKOVÁNÍM SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
5.1 V případě, že konkrétní činnost je obecně závaznými právními předpisy kvalifikována jako činnost 
zprostředkovatele spotřebitelského úvěru ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v 
platném znění („zákon o spotřebitelském úvěru“), řídí se vztahy mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, 
a USFS také ustanoveními tohoto článku Obchodních podmínek. US prostřednictvím Webového portálu 
nevykonává činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru dle zákona o spotřebitelském úvěru.
5.2 USFS je na základě oprávnění k činnosti uděleného Českou národní bankou oprávněny k výkonu 
činnosti samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru. 
5.3 USFS při své činnosti vykonává výlučně činnost samostatného zprostředkovatele. USFS nevykonává 
činnost vázaného zástupce, zprostředkovatele vázaného zprostředkovatelského úvěru ani zahraničního 
zprostředkovatele. 
5.4 USFS provozuje svou činnost s odbornou péčí. USFS jedná při zprostředkování spotřebitelského 
úvěru vždy čestně a transparentně. 
5.5 USFS může při své činnosti poskytnout Uživateli doporučení vedoucí ke sjednání spotřebitelského 
úvěru. USFS však neposkytuje Uživateli radu podle pravidel stanovených zákonem o spotřebitelském 
úvěru. 
5.6 USFS udržuje a uplatňuje přiměřené postupy pro zajišťování a řízení střetu zájmů v souladu se 
zákonem o spotřebitelském úvěru. 
5.7 K rozhodování sporu spadajícího j inak do pravomoci českých soudů je v případě sporu mezi 
spotřebitelem a zprostředkovatelem při zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, 
zápůjčky či obdobné finanční služby příslušný též finanční arbitr. Kontakt možno získat na webovém 
portálu www.finarbitr.cz. 
5.8 Orgánem dohledu nad činností Společností při výkonu činnosti zprostředkovatele spotřebitelského 
úvěru je v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru Česká národní banka. Kontakt možno získat na 
webovém portálu www.cnb.cz. 
5.9 Pro činnost USFS při výkonu činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru se neužije článek 6.5 
těchto Obchodních podmínek. 
6.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1 Jsou-li některá ustanovení Obchodních podmínek neplatná či neúčinná nebo se takovými stanou, 
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatným ustanovením co nejvíce 
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 
Změny a doplňky Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
6.2 Společnosti udržují a uplatňují systém vyřizování stížností, který zahrnuje i obecná pravidla pro 
informování o postupu vyřizování stížností. Informace o postupu vyřizování stížností je obsažena v 
samostatném dokumentu umístěném na Webovém portálu www.usetreno.cz/reklamacni-rad/.
6.3 Pro účely kontaktování Společností včetně případného vyřizování stížností slouží adresy sídla 
Společností uvedené v těchto Obchodních podmínkách, případně elektronická adresa nebo 
reklamace@usetreno.cz či telefonní kontakt +420 226 258 708.
6.4 Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní 
inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
6.5 Uživatel, který je v postavení spotřebitele, má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, v platném znění, rovněž právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, přičemž 
věcně příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, kontakt k nalezení na webových stránkách 
www.coi.cz.
6.6 Pokud vztah mezi Společnostmi a Uživatelem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak platí, že 
se vzájemné vztahy řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně 
závazných právních předpisů.

Základní informace o osobě oprávněné zprostředkovat 
spotřebitelský úvěr

Tyto informace jsou poskytovány zájemci (dále jen „zájemce“ či „spotřebitel“) o spotřebitelský úvěr podle ust. § 93 

zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru“).

Informace poskytuje zprostředkovatel:
Ušetřeno.cz s.r .o. ,  se sídlem Lomnického 1742/2a, Praha 4, 140 00, IČ: 24684295, DIČ: CZ24684295, společnost 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl  C, vložka 165891

Kontakt:
Tel: +420 226 289 029

Email :  info@usetreno.cz

Kancelář: Lomnického 1742/2a, Praha 4, 140 00

(dále jen „zprostředkovatel“)

Zprostředkovatel je vázaným zástupcem samostatného zprostředkovatele (SAB servis s.r .o. ,  se sídlem Jungmannova 

748/30, Praha 1 - Nové Město, 11000 IČ: 24704008, DIČ: CZ24704008, společnost zapsána v obchodním rejstříku 

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl  C, vložka 167427) ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru a je jako 

vázaný zástupce zapsán v příslušném registru vedeném Českou národní bankou (o zápisu do registru se můžete 

přesvědčit na webových stránkách České národní banky v Seznamech regulovaných a registrovaných subjektů, viz 

www.cnb.cz/cnb/jerrs).

Zprostředkovatel při své činnosti:

• Neposkytuje radu podle § 85 zákona o spotřebitelském úvěru.

• Nepobírá v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru žádnou odměnu od spotřebitele. 

Zprostředkovatel nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od spotřebitele i  od poskytovatele 

spotřebitelského úvěru nebo třetí osoby.

• V případě, že zprostředkovává spotřebitelský úvěr na bydlení,  informuje spotřebitele s dostatečným 

předstihem před zprostředkováním daného spotřebitelského úvěru o výši odměny nebo pobídky, kterou má 

poskytovatel nebo třetí osoba zprostředkovatel i  zaplatit za služby v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském 

úvěru na bydlení.

• Nesmí svázat uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru s jakoukol i  doplňkovou službou.

• Vyřídí při jatou žádost, reklamaci nebo stížnost zájemce v souladu s reklamačním řádem společnosti SAB servis

s. r .o. dostupným na https://sabservis.cz/reklamacni-rad. V případě, že zájemce není s vyřízením spokojen, může 

k rukám společnosti podat v téže věci další reklamaci či stížnost.

Spotřebitel je oprávněn vyžádat si údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského 

úvěru na bydlení poskytuj í  zprostředkovatel i  jednotl iví  poskytovatelé, jej ichž spotřebitelské úvěry zprostředkovatel 

zprostředkovává.

Zprostředkovatel t ímto informuje spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení případného sporu se 

zprostředkovatelem prostřednictvím Finančního arbitra (více na www.finarbitr.cz).  Právo spotřebitele obrátit se na 

soud tímto není dotčeno.

Orgánem dohledu nad dodržováním povinností zprostředkovatele spotřebitelského úvěru je dle zákona o 

spotřebitelském úvěru Česká národní banka (více na www.cnb.cz).
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