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POSTUP VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI O ÚVĚR NA E-SHOPECH

1. Klient dokončil objednávku na eshopu a vyplnil online žádost o úvěr na portálu ESSOX.
2. ESSOX přijal online žádost o úvěr a odesílá klientovi a prodejci e-mailové potvrzení o přijetí žádosti.
3. ESSOX vyřizuje žádost o úvěr obvykle do 15 minut (nejdéle následující pracovní den) a po schválení/

zamítnutí odesílá e-mailové potvrzení klientovi a prodejci (e-shopu).

V případě schválení žádosti o úvěr obsahuje poslední e-mail odkaz ke stažení úvěrové smlouvy v PDF 
a instrukce pro klienta, jak má dál postupovat.

Odkazy ke stažení smlouvy jsou chráněny heslem, přičemž toto heslo je pro klienta a prodejce odlišné.
 ▪ klient zadává jako heslo své rodné číslo bez lomítka
 ▪ prodejce zadává jako heslo číslo svého obchodního místa (OM) přidělené ESSOXem pro daný e-shop
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POPIS ÚKONŮ, POKUD KLIENT TISKNE DOKUMENTY, 
PODEPISUJE A ZASÍLÁ PRODEJCI

1.  ÚKONY NA STRANĚ KLIENTA 
(tyto instrukce dostal klient e-mailem):

a) Klient si dle instrukcí v e-mailu vytiskne 1x celý obsah PDF dokumentu a následně pročte FORMULÁŘ PRO 
STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, který je pouze u smluv uzavřených na nepodnikatele, 
dále si klient pročte všechny vytištěné dokumenty a zkontroluje všechny údaje na smlouvě o spotřebitelském úvěru.

b) Klient podepíše obě vyhotovení smlouvy na poslední straně v poli „Váš podpis“. 
c) Klient si zajistí kopie občanského průkazu a druhého dokladu, který uvedl na smlouvě. Kopie musí být čitelné, se 

zřetelnou fotografií a z obou stran dokladu.
d) Potvrzení o výši příjmu klient dodává většinou v případě, že FH překročila hranici 60 000 Kč, může to však být i při 

nižších částkách. Formulář lze stáhnout na www.essox.cz (v sekci „Ke stažení“). Originál tohoto potvrzení musí být 
potvrzeno zaměstnavatelem a nesmí být starší jednoho měsíce. V případě, že klientem je fyzická osoba – podnikatel 
(OSVČ) nebo právnická osoba, dokládá kopii posledního daňového přiznání včetně všech příloh a dokladu o podání 
daňového přiznání.

e) Klient odesílá prodejci poštou na adresu uvedenou v e-mailu tyto dokumenty:
 ▪ Jedno vyhotovení podepsané smlouvy (bez obchodních podmínek),
 ▪ kopie občanského průkazu a druhého dokladu viz bod 1c),
 ▪ podklady z bodu 1d) - pokud jsou potřeba.

f) Klient si ponechá jedno vyhotovení smlouvy, informace o spotřebitelském úvěru - Formulář pro standardní 
informace o spotřebitelském úvěru, Úvěrové podmínky, Sazebník k úvěrovým podmínkám, Podrobné podmínky 
souhlasu se zpracováním osobních údajů a Odstoupení od smlouvy.

2.  ÚKONY NA STRANĚ PRODEJCE 
- po obdržení smluvní dokumentace od klienta:

Smluvní dokumentace obsahuje:
 ▪ Jedno vyhotovení úvěrové smlouvy
 ▪ kopie OP a druhého dokladu
 ▪ originál potvrzení o výši příjmu klient dokládá pouze v případě popsaném v bodě 1d.

Kontrola smluvní dokumentace prodejcem a podpisy
a) Úvěrové smlouvy, ověřuje se:

 ▪ kompletnost: smlouva o úvěru (obchodní podmínky nejsou povinné)
 ▪ plná čitelnost všech údajů na všech vyhotoveních smlouvy
 ▪ přítomnost podpisu klienta na smlouvě – podpis naleznete vždy v levé části smlouvy na poslední straně. 
 ▪ Podpis za společnost je již obsažen na smlouvě, prodejce se nikde nepodepisuje – v případě, že by podpis 

na smlouvě chyběl, je třeba kontaktovat ESSOX (obchodního zástupce nebo reklamační oddělení) a domluvit se 
na dalším postupu.

 ▪ přítomnost data podpisu na všech vyhotoveních smlouvy
 ▪ na základě přiložené kopie občanského průkazu ověřit správnost údajů na smlouvě (jméno, příjmení, podpis dle 

vzoru, číslo OP, rodné číslo, platnost OP, OP vydal, adresa trvalého bydliště), pečlivě zkontrolujte, zda na zadní 
straně OP není uvedeno omezení způsobilosti k právním úkonům. V takovém případě nelze s žadatelem/
klientem smlouvu uzavřít

 ▪ kontrola kopie druhého dokladu a dokladu vypsaném na smlouvě – typ dokladu a číslo, jméno klienta apod.

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí prodejce kontaktuje regionálního zástupce ESSOXu.
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POPIS ÚKONŮ, POKUD KLIENT TISKNE DOKUMENTY, 
PODEPISUJE A ZASÍLÁ PRODEJCI

b) Prodejce odesílá klientovi zboží:
 ▪ na dobírku v případě, že je úvěr sjednán s přímou platbou ve výši přímé platby (záloha) – uvedeno na úvěrové 

smlouvě přes dopravní společnost se zajištěním předání zboží výhradně osobě klienta (žadatele o úvěr) 
doplněné identifikací klienta:

Prodejce zajistí ověření shody podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti a dále pak:

U fyzické osoby:
Ověří jméno a příjmení, případně všechna jména a příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, pohlaví, 
trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, jsou-li v něm uvedeny, a dále druh, číslo a dobu platnosti průkazu totožnosti 
a orgán nebo stát, který jej vydal. Jde-li o fyzickou osobu provozující podnikatelskou činnost (OSVČ), též ověří její 
obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo (IČ).

U právnické osoby:
Ověří z dokladu o existenci právnické osoby (výpis z OR) obchodní firmu nebo název včetně odlišujícího dodatku 
nebo dalšího označení, její sídlo, identifikační číslo (IČ); u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho 
členem ověří z průkazu totožnosti údaje stejně jako u fyzické osoby. Je-li statutárním orgánem nebo jeho členem 
právnická osoba, ověří její obchodní firmu nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, její sídlo 
a identifikační číslo (IČ) a zjistit identifikační údaje osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, a to 
stejně jako u fyzické osoby.

Pečlivě zkontrolujte, zda na zadní straně OP není uvedeno omezení způsobilosti k právním úkonům. V takovém 
případě nelze s žadatelem/klientem smlouvu uzavřít.

PARTNER RUČÍ ZA DODÁNÍ ZBOŽÍ PŘÍMO OSOBĚ KLIENTA A ZA ZAJIŠTĚNÍ IDENTIFIKACE KLIENTA 
NA ADRESE DORUČENÍ (MŮŽE TAK UČINIT I PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍ OSOBY – PŘEPRAVCE). BERE 
VŠAK NA SEBE VEŠKERÁ RIZIKA S TÍM SPOJENÁ, A TO PŘEDEVŠÍM V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÍ ZÁKONNÝCH 
PODMÍNEK NA IDENTIFIKACI ŽADATELE ÚVĚRU.

c) Prodejce odesílá do ESSOXu:
 ▪ jednu kompletní podepsanou smlouvu
 ▪ kopie osobních dokladů (OP a druhý doklad, kopie musí být z obou stran a čitelné)
 ▪ dokumenty o doložení příjmu klienta viz bod 1d)

Dokumenty jsou v ESSOXu přijaty, zkontrolovány (kompletnost, čitelnost a úplnost smlouvy včetně obourstranné kopie občanského průkazu 
a druhého dokladu viz smlouva) a smlouva je předána k proplacení na účtárnu. V případě nedostatků je smlouva zaslána zpět prodejci s reklamačním 
protokolem k dořešení.



OBCHODNÍ MANUÁL PRO APLIKACI FINIT ESHOP
verze platná od 8. 8. 2018 5

Storno schválené žádosti o úvěr, která ještě nebyla odeslána do ESSOXu
Storno se hlásí bezodkladně po zjištění této skutečnosti na e-mail eshopy@essox.cz a ip@essox.cz v tomto formátu:
„Žádáme o storno smlouvy číslo XYZ klienta Jméno Příjmení z důvodu… (uvést důvod storna)
Naše číslo obch. místa: xxxxxxxx (přidělené ESSOXem)
Název prodejce a webová adresa eshopu“

Storno smlouvy, která již byla odeslaná do ESSOXu k proplacení
Obvykle je toto možné do 14 dnů od data podpisu smlouvy. Po zjištění, že je toto ještě možné, oznamte tuto 
skutečnost na e-mail eshopy@essox.cz a ip@essox.cz v tomto formátu:
„Žádáme o storno smlouvy číslo XYZ klienta Jméno Příjmení z důvodu… (uvést důvod storna). 
Naše číslo obch. místa: xxxxxxxx (přidělené ESSOXem)
Název prodejce a webová adresa eshopu“

Po zpracování Vaší žádosti Vás ESSOX bude informovat emailem o dalším postupu pro dokončení zrušení úvěrové 
smlouvy.

Klient zadal chybný údaj do žádosti o úvěr
Pokud je v žádosti zaznamenána při kontrole drobná chyba (např. překlep v názvu ulice apod.), smlouva je schválena 
a chyba je opravena. Jedná-li se o chybu závažnějšího charakteru (např. překlep v rodném čísle atd.), smlouva je ze 
strany ESSOXu reklamována a po klientovi je požadováno opětovné zaslání žádosti se správně uvedenými údaji.

Žádost byla zamítnuta, klient/prodejce chce znát důvod
Důvod zamítnutí lze sdělit pouze žadateli o úvěr (fyzické osobě – nepodnikateli), a to na bezplatné lince 800 555 130 
maximálně do 14 dnů od zamítnutí.
Pokud je žadatelem o úvěr fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba, je nutné zažádat o sdělení důvodu 
zamítnutí písemnou formou adresovanou ESSOXu.

Máte podezření, že se klient dopouští úvěrového podvodu?
Jakékoliv podezření z pokusu nebo páchání podvodného jednání ze strany klienta musí být neprodleně hlášeno nebo 
konzultováno s Vaším regionálním zástupcem nebo na dealerské lince (389 010 213).

Máte podezření, že platební brána FINIT Eshop není funkční?
Jakékoli závady nebo nefunkčnosti na platební bráně FINIT Eshop nahlaste neprodleně na e-mail eshopy@essox.cz 
v tomto formátu:
„Žádáme o prověření funkčnosti platební brány FINIT Eshop na eshopu www.XYZ.cz
(popište chování aplikace)
Naše číslo obch. místa: xxxxxxxx (přidělené ESSOXem)
Název prodejce a webová adresa eshopu“

DALŠÍ SITUACE A JEJICH ŘEŠENÍ:
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Lze provést test platební brány ESSOX, když mám podezření, že nefunguje?
Test je možné provést kdykoli formou testovací objednávky na eshopu a zvolením platební metody ESSOX. Pokud 
po dokončení objednávky eshop nabídne možnost přesměrování (manuálně kliknutím nebo automaticky) a toto 
přesměrování proběhne (zobrazí se první strana formuláře žádosti ESSOX), pak lze bránu považovat za funkční. 
V případě zobrazení chybové hlášky nebo jiného problému s otevřením formuláře žádosti nám to ohlaste na email 
eshopy@essox.cz.

JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT TEST ODESLÁNÍM VYPLNĚNÉ ONLINE ÚVĚROVÉ ŽÁDOSTI!

Jakékoli další dotazy Vám rádi zodpovíme na e-mailu eshopy@essox.cz

DALŠÍ SITUACE A JEJICH ŘEŠENÍ:


