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(tento samostatný zprostředkovatel však zprostředkovává spotřebitelské úvěry na bydlení výhradně pro poskytovatele
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Hypoteční banka, a.s.)
Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním Výhody.
i. údaje o interním mechanismu vyřizování stížností:
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j.

údaje o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra:
Pro případ mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele je
příslušným subjektem v oblasti finančních služeb (např. nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
nebo jiného úvěru) Finanční arbitr v rozsahu působnosti stanoveném zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi), bližší
informace viz www.finarbitr.cz
Finanční arbitr
Legerova 1581/69
110 00 Praha 1

k.

údaje o orgánu dohledu:
Dohled nad poskytovatelem spotřebitelského úvěru vykonává Česká národní banka, www.cnb.cz
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Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46

