Některé spory s bt.kou' záložDou' poskyťovat.|€m rebo zp.ostředkovate|em
spotřebite|skéhoúvěřu' iDvestičníspo|ečností
lze řešit u státom zřizeného
nimosotrdníhoorgá!u - fináíčníhotrbitr..
Řzedí před finančním
ařbitreD je b€ z pl'tné.
co finančni aÍbitř dě|á?
Iiměni
ďbitr j€ orgán přisluŠný k nimosoudnínu Íoáodov'nl
k roáodováni lěchto sporůpřislušnýčes(ýsoud, me':

sporq pokud je ji!a&

poŠkÍowteli Platebních služeb a uŽiwteli platebních sluŽb pn posk}'továni plat€bnich
shŽeb - lapříN'd spoř áklznllo
s baD|rou o sprÁvn8t aúětovmé pbtby 'ebo 3por
zóLeníke 9 blnkou Dřizleužií plarební k.rty noprÁvběhou osobou'
peněz pí radávfui a zpětnévýúěDě
rydgvaleli elektroniokýchpenéza d!žiteli elei!:1.onických
elekrcnických peněz ..r'řik|od sD.ř držit€l€ předpbc€né k.rÍy .iízd!ébo3 Íěkt€ťýDi
pmvmv.reli vcřejíé dopřrw'
včřileli ncbo zprcstředkoval€Ii a spotřebile|i pň ňábíZni, posk''továhl nebÓ 2pĎstředtov'ni
spotlebiÍehkéhoúvěru' íryřild.d spor ák'zíikÁ s věřite|eú o o&toup.íi od úvě.ovó
8D|our! lebo spoř o Iýši pop|ďku a př.dčlsné sphc.Di úvěřu'
iÓlesúčnifu |ondy' investičnini společnostnin€bo zdmičníDj inv€stiěnimi společnoshi a
spodebiteli re st2ld6dnich fondúkolek1ivniho in'eslovíni a sp4iálni.ch fondúkolektiniho
invesloýíni. ktenj shrcmžďují peněfoi prcsaedky od v€ňejnosti''' ' íapřiklad spor
zákzíik' s iNsrič.i spol.čnNti o správnosr účtoBlých pop|tiků.
Iinměnj ÚbiE usiluj€ rejnénao Mimé vyřšcni spoň'
Kdo je fn.ntbl rrbilr ?
lnstilut fimčnfio ďbitÍa jako ĎinosoudííD orgÁnupro řešenispo.ůbyl Žřih již v oce 2oo3l"
pío spory zp|atebni]ro sryku' od čď€nce 201l byla j€ho piis]ušnost rczšířeB B slory
ze spotiebilelských ívěru a kolclítimiho inveslováni' součďně byla Ťírcna b}é KmsIář
lúměniho ďbit4 o€ÚiačnI
íožka siatu'. ldei plni úkoly spojené* abezpečefun čimosti
nnmčnino ďbiba' za výl.on svérunkce odpovidá fimnčnj ďb't. vládĚ' lďeú ho jmenuje na oáÚh
J'k nohÚ 3hž.b fií'účÍito .řbitřa r'yuát?
Řiz€ni pied fmnčninr ebiE€n j€ b€zpla[ré a znajuje s m nív.h z'kmíka Gpotiebi1€l€)
(vizvbr nívrrlu), Náv.h na znájeni nzeni před finÚčnín ďb'ten 12epodal pisemě pošrou'
v€lekrJoniclré lodobě G.nailen opátieným zečeíýft podpiým íebo pÍostedlictvln darové
shninky) íebo osbně. Esp' ús|né
do prctokolu v gi.le kncelái€ |Úmdniho ďbitÍa'
Kusmdněni podáni náwhu je m sftánkách fimčniho ebjfu
níĎ://ll^ry,fi'ďbitr'cz]cýfi ňancni'Úbie'fÓmu]m ke sdeni'hhl.

kdispoáci

fomulíi

'

Kdy f!.uční arbitr b.bů'. mzhodíotrt?
Fimčni &bit: neňúžeÍoztodnutZjmóm l€hdy' n€náli
náIežitoíi'Iimčli &bitr.dálenemúžrczhodloul pokud:
a)
b)
c)
d)

návrh m zhá.jeni řiEíi v€škeE

aónra,
spornená]eádo působnosti
ve věci Wé jižlozhodlsoudnebořiaí ve věci smó bylo pi€d soudemahájeno.
sporje neboj'Ž byLpř€dmělem ímI pfudarbitm'
v rcáodčímiidni nébove věci smé bylo Úzhodčií2Óí
ve Ýěci méjiž bylo Íozhodnuto

J'k fbnfui '.bitr Y říz.!í posluluje?
Fireěni ďbitr je poýinenroáodovat podle svéto lejlepšiho vědod' á s!ědomi, nsfunné'
spÉved]i!ěa b.z pdta!ů.rcMji tedyájmy po@ jednéu stm. v řidi posl'rpujeďbilr poď€
ákona o fila.šnin ďbihovi s přiněřenýmpoužitínspláraiho iádu"'
ve ýéciÍjnečííďbilr rozhodu.ie[aem' Pmti !álezu ij@čníbo Úbi1É lze uplanil opiávné
pmstředky nrínitky.PnvomÓcný nál€z fina.č.ilro albitÉj€ soudně\floMtelný B má tedy
úěintY sronalelíé se soudnin roznodnutim'v piipadě n$oÚnIau skon€čným rczhodíulin
finúčnihoďbitaje možlépodall obecnénusldu žalobuo přeztm ozlDdnutí'

Krcéll.} nnměníhoarbitra.orgmiačnisložkáslátu
1581/ó9.
t l0 00
sídlo: Prala l, Legerova
fax : 257 042089
e'mil : ďbitÍ@finarbitr'cz
iltem€tová

slŘinl! : hltD://Ys$',linecniarbilr'cz

Pondělí 08:]0 i5:30hÓd.
Úlerý -o8lo l5johod'
středa 08:]0 !5:30hod- 15:30hod'
Čtvrtet.08:30
Pálek'08:30-l4:]0hod'

feebook hnos'/ÝÝ*, fu ebÓok,codýFi rbitr
dalováscb.áDka: ql9áb9x
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Návrh

na zahájenířízeÍípřed Íinančním
arbitrem
A. ozmč.ní úč:lstoíků
řizení
1.Navrhov.t€l - ryzickÁÚob!

(u|ice'

éislo olieDt.čn'iislo

polisne.

Ádrcsa p.o dončovÁní v rúnci řízení
je.li odliinÁ od níst! tB!|óho pobytu
(ulice' ěislo orienlační/čIslopopisné.

zfulur'cc pÍo řízení př€d fiD.nčn|n
arbitř€ E ' je|ií.v.bov.re|Btoup.Í
kontakni adÉsa' na
Úméno. přijmi'
zitjadě čohoafupuje a ! ialrénlo6ahu)
2' Ilstituce' pmti k€ťé návřn smčřuje
Názď

/ ob.bodlÍ 'ima

/

síd|o / nilto podniknni
(ulic.' čísloori€Ítačníčí!|o

B. Úp|néá sřozumitelDé
'ytíčení
řozhodnýcbskut€ č nostÍ
Uýeí|.ní,y čln n^Ťhoýale]spaňie předhě| ýporu nezi nín a i"ýi|uci,
súěřuje s odkm
m d,k.z!, k,ďé h4Ýhoýakl předklál]ó: ý PÍiPa|lé
n.iželepapis lryéslý ýnoýa|né Pří].ze

C' DůkÁzniprostředlf, neboozn'čeíídůk'zů
D|i|únihi rnsh,tdbl ]so! :ejnťna hshh'' sýěílec|éýýp.fédi' znaleckéPosuÍ]*y'Diikení
rólitJb'
kl?ri aa ldvrho|aťl idispozici' . ha BL\|! ale u2Nčý a uko Drilohu k lan,lo
IJnénoa

elljďnÍ s WádJeo@ u podnike]il lzřk.ých 6ob'

fu'ý|hu PřiPoji|' oldni dnka.hí plos!ředb, lderéiou furhaýd|eli z.ónr' ale ..ná je
ÉdisPozici'je zaPonebío4ači1naPř' h|i,eh' da|ehkjich ýhikx' jejich d|žileled apo.I

D. ozn.čení'čeho!e n'vřhová|é|dolnáhá
ržíz4í pře.llinandíň Úbilren se l4 donáhaí splněníPoýíhfusli' kerá ýyPIýá - zúkom
2ytíwího vzlahu n.bo zPonšehí prba funhřatla š*ody)'1lok,d je I4Io Pdinnogí sÍany
Š?arukleÚ.nhančhi Ú|hi1|'ie PřhlušÚ |ozhor]oýa!'

E. Proh|ášení
navřbovate|e
Podles l0 odsl. 1 pisn' 0 z&om o fimčnin aóitrcvi !Íonlďuji' Žejýn nelodal(a)v téŽe
věci ŽIobu u $udu rebo k roáodčiňU sÓudu ÚébÓ rÓáÓdci a % jsen néúýél(a)
s inslitucídohoduo ninosoudrín qbvnání. Jým si vědoh(á)ávaoíi nálezufinančnino

F. Pří|obyoáýfb{:
a' plnú ňoc' k.li ndrhoýatel 2ds|oupe" ha .óHadě Plné noci ,ebo Ptohlášehí
aikamého záýwe, je'li n1s|LPceh zdLahú z.is|up.e nebo řoi'hod, i př1sldšreho
o|qóhu,je.li 4i'|upm opatoňík
h dotlaÍ|o loň, ž. iLýíluc. bllú k.úspěýtě ý'?óaa Ir aápfuýě
Č' .!úkÚ4' na keré ý Whoýalel oboláýó ý tellu nbrhu, pokudjini disponuje
a ]akc^attfutÚ k]cr. qohoúPl^pPlI ln.haJab!íw vě.i

G. Upoz'rněÍí
Ujistěle Ň. žejs1€ si přečďli poučenina úvodnisal'nce návrhu a dom'váte se' žej€ finečni
ďbitr přísluŠný
k rc7.hodování
vďeho sporq Žejste fomulái !á!úu řádíě Bllnili a piipojili
*€cbny povimé i lepoviÚé piilohy'

It. Datlm a Podpis navrhovátele nebo jeho ástupce' soublas
sezpřtcováIímosobních
údajů
soúI6im se zpfuo!ánin osobnicnúdajůuvedeiýcb ! ráÝrhu íebo v sourisloíi s íin'
kt€lé jsou rezb'tnéprc řiei pfud|Úfuříin ďbitEn'
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