Identifikační údaje zpracovatele:

Interní identifikace klienta:

(vyplní pobočka)

Pobočka č.:

………………....

Číslo klienta:

………………....

Adresa:

………………....

Číslo úvěru:

………………....

………………....

Smlouva ze dne:

………………...

Pracovník banky:

………………....

Kontakt:

………………....

Razítko „Doručeno dne“

Podpis pracovníka banky, který převzal žádost a
ověřil podpis klienta dle podpisového vzoru:

Žádost o předčasnou/mimořádnou splátku úvěru
Identifikační údaje žadatele
Jméno a příjmení dlužníka/všech spoludlužníků:
Kontaktní telefon:
Číslo smlouvy o poskytnutí úvěru:
Tímto žádám o
. .
a to k datu ………………...
☐ provedení předčasné/mimořádné splátky ve výši ………………....
. .
☐ celkové splacení úvěru a vystavení Potvrzení o výši zůstatku úvěru a to k datu: ………………...
Potvrzení :
☐ vyzvednutí na pobočce ……………………………………………………………….
☐ zaslat na adresu ………………………………………………………………………
Žádám o snížení poplatku za předčasné splacení úvěru poskytnutého od 1.12.2016, resp. úvěru poskytnutého
před tímto datem, u něhož po tomto datu došlo ke změně fixace, z důvodu:
☐ Předčasná splátka je hrazena v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění úvěru
☐ Předčasná splátka je hrazena v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity dlužníka nebo jeho
manžela/partnera, protože tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti úvěr splácet
☐ Předčasná splátka je hrazena v souvislosti s prodejem nemovitosti, která byla financována nebo
zajištěna tímto úvěrem
Beru na vědomí, že Žádost o předčasnou/mimořádnou splátku úvěru musí být bance doručena
nejpozději 10 pracovních dní před datem požadované předčasné/mimořádné splátky.
Předčasnou/mimořádnou splátku uhradím:
☐ z vlastních zdrojů
☐ z jiné banky (refinancování částečné nebo celkové)
Po uhrazení předčasné/mimořádné splátky požaduji:
☐ snížení výše anuitní splátky při zachování stejného počtu anuitních splátek
☐ snížení počtu anuitních splátek při zachování obdobné výše anuitní splátky, a tím zkrácení doby splatnosti úvěru
Zavazuji se zajistit, aby na účtu určeném ke splácení úvěru byl dostatek finančních prostředků k provedení této
splátky nejpozději 1 pracovní den přede dnem, v němž má být provedena požadovaná splátka, a beru na vědomí,
že pokud to nezajistím, jsem povinen/a úvěr nadále splácet podle výše uvedené smlouvy o poskytnutí úvěru,
ve znění všech jejích dodatků.
V případě jednorázového pojištění schopnosti splácet úvěr: Žádám o kontrolu nároku na vrácení nespotřebovaného pojistného
a jeho případné vrácení nejdéle do 60 dní od zániku pojištění na účet, z něhož byl úvěr splácen.

.
.
……………………………………...
datum

…………………………………………………………
podpis oprávněné osoby
(podpis dle podpisového vzoru, alespoň jednoho z dlužníků)
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