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Informace o spotřebitelských úvěrech
Obchodní společnost Dreams FS s.r.o., se sídlem Legerova 1820/39, Nové Město, 120 00 Praha 2,
IČ: 06958851 (dále jen jako „Společnost“) je registrována u ČNB jako samostatný zprostředkovatel
spotřebitelského úvěru oprávněný poskytovat své služby v ČR v souladu se zákonem č. 257/2016 Sb.,
o spotřebitelském úvěru.
Kontaktní údaje:
Dreams FS s.r.o.
Legerova 1820/39,
Nové Město, Praha 2
e-mail: info@dreamsfinance.cz
tel. číslo: + 420 800 023 036

Oprávnění k činnosti lze ověřit
- v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 292083 nebo
- v seznamu regulovaných subjektů finančního trhu, který vede Česká národní banka a který je
dostupný na jejích internetových stránkách – www.cnb.cz
Společnost poskytuje své služby prostřednictvím spolupracovníků, kteří jsou vázanými zástupci
v souladu se zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Jejich oprávnění k činnosti lze ověřit
v seznamu regulovaných subjektů finančního trhu, který vede Česká národní banka a který je
dostupný na jejích internetových stránkách – www.cnb.cz.
Společnost neposkytuje radu ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o
spotřebitelském úvěru.
Společnost i Spolupracovník jsou povinni dodržovat zákaz svázat uzavření smlouvy o zprostředkování
spotřebitelského úvěru s jakoukoli doplňkovou službou.
Skutečná výše odměny nebo pobídky za služby poskytnuté v souvislosti s uzavřením smlouvy o
spotřebitelském úvěru na bydlení bude uvedena v předsmluvních informacích poskytnutých klientovi
podle ustanovení § 94 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Klient je oprávněn vyžádat
si údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení
poskytují Společnosti jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské úvěry Společnost
zprostředkovává. Společnost ani Spolupracovník nesmí pobírat odměnu nebo pobídku od klienta.
V případě pochybností či výhrad k poskytnutým službám je klient oprávněn se obrátit se stížností na
Společnost. Postup podání stížnosti je upraven v Pravidlech vyřizování stížností a reklamací – viz
www.dreamsfinance.cz.
Dojde-li ke sporu se Společností a/nebo Spolupracovníkem v souvislosti s nabízením, poskytováním
či zprostředkováním spotřebitelského úvěru pak lze tyto spory řešit mimosoudní cestou
prostřednictvím finančního arbitra podle příslušného právního předpisu. Informace k mimosoudnímu
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řešení sporů jsou uvedeny v dokumentu Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů – viz
www.dreamsfinance.cz.
Dohled nad Společností vykonává
Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
www.cnb.cz
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