ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY
O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
JINÉM NEŽ NA BYDLENÍ

ŽADATEL
Jméno a příjmení

Rodné číslo / Datum narození

E-mail

Korespondenční adresa

SPOLUŽADATEL
Jméno a příjmení

Rodné číslo / Datum narození

E-mail

Korespondenční adresa

IDENTIFIKACE SMLOUVY
Úvěrová smlouva č.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
(1) Žadatel a Spolužadatel (dále každý samostatně jako Spolužadatel a společně jako Klient) uzavřeli se společností
Sberbank CZ, a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČO 25083325, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jako Banka), smlouvu o spotřebitelském úvěru
identifikovanou výše (dále jen Smlouva).
(2) Klient tímto žádá Banku o změnu závazku ze Smlouvy nebo o předčasné splacení úvěru (dále jen Žádost) tak, jak je
specifikováno dále. Klient bere na vědomí, že k částce úplného i částečného předčasného splacení, bude vždy připočten
i poplatek za předčasné splacení ve výši 1 % z částky předčasného splacení, zbývá-li do splacení úvěru více než 12 splátek,
resp. 0,5%, pokud zbývá méně než 12 splátek. Poplatek se vztahuje na úvěry, o které Klient požádal po 15. 12. 2019.
(3) Klient bere na vědomí, že ke změně závazku ze Smlouvy, pokud se nejedná o předčasné splacení úvěru dle čl. III. níže, je
třeba souhlasu Banky (tato Žádost sama o sobě nemění závazek ze Smlouvy ani nezakládá právní nárok Klienta na
změnu závazku ze Smlouvy).
(4) Klient a Banka se dohodli, že k přijetí návrhů Klienta specifikovaných v čl. II níže Bankou ve smyslu § 1745 Občanského
zákoníku dojde v okamžiku vyhotovení oznámení o změně Smlouvy Bankou (dále jen Oznámení), které bude následně
odesláno elektronickou zprávou na Emailovou adresu klienta uvedenou Klientem v hlavičce této Žádosti nebo na
korespondenční adresu Klienta, pokud není v Žádosti uvedena Emailová adresa.
(5) Klient bere na vědomí, že za účelem změn závazku ze Smlouvy, které jsou specifikovány v čl. II. níže, může Banka dle
svého uvážení požadovat uzavření dodatku ke Smlouvě.
(6) Klient bere na vědomí, že o změny závazku ze Smlouvy dle čl. II bodu 7 a 9 a v čl. III bod 12 musí požádat Žadatel
a Spolužadatel společně.
II. ŽÁDOST O ZMĚNU
(7)

Klient tímto žádá o změnu data splatnosti měsíční splátky na
den v měsíci, a to počínaje splátkou splatnou
v měsíci následujícím po doručení této Žádosti Bance, pokud tato Žádost bude doručena Bance alespoň 5 pracovních
dní před začátkem dalšího měsíce, jinak od prvního dne kalendářního měsíce následujícího. Klient souhlasí s tím, že:
– datum splátky může být pouze v rozmezí 1. – 20. dne kalendářního měsíce,
– v důsledku změny data splatnosti měsíční splátky může dojít k navýšení poslední splátky a v případě, že by k tomu
došlo, zavazuje se poslední splátku zaplatit v plné výši,
– v každém kalendářním měsíci musí dojít k zaplacení jedné měsíční splátky,
– dojde ke změně dalších parametrů Smlouvy, zejména celkové částky splatné spotřebitelem, výše zaplacených úroků,
RPSN.
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(8)

Klient tímto žádá o zrušení pojištění schopnosti splácet, a to ke konci kalendářního měsíce, ve kterém Klient činí
tuto Žádost, pokud tato Žádost bude doručena Bance alespoň 5 pracovních dní před koncem daného měsíce, jinak ke
konci měsíce následujícího. Od okamžiku zániku pojištění schopnosti splácet nebude Klient povinen platit pojistné.

III. ŽÁDOST O PŘEDČASNÉ SPLACENÍ
Klient tímto žádá o snížení limitu KTK. Nová výše limitu
Kč. Klient bere na vědomí, že změna bude
provedena nejpozději do 5ti dnů od doručení této žádosti. Klient bere na vědomí, že pokud nebude na účtu dostatek
finančních prostředků nebude snížení limitu KTK provedeno, aby nevznikl nepovolený debet na běžném účtu.
Klient tímto sděluje Bance svůj úmysl předčasně částečně splatit úvěr poskytnutý mu Bankou na základě Smlouvy,
provedením předčasné splátky ve výši
Kč ke dni
. Klient bere na vědomí, že pokud k výše
sjednanému dni nebude na účtu určeném ke splácení úvěru zůstatek alespoň ve výši požadované předčasné splátky
včetně poplatku za předčasné splacení ve výši 1 %, resp. 0,5 % z částky předčasného splacení, nebude předčasná splátka
dle této Žádosti provedena.
) Klient tímto sděluje Bance svůj úmysl předčasně zcela splatit úvěr poskytnutý mu Bankou na základě Smlouvy
ke dni
a žádá o vyplacení případného přeplatku na účet
/
. Klient bere na vědomí,
že pokud k výše sjednanému dni nebude na účtu určeném ke splácení úvěru zůstatek alespoň ve výši požadované
předčasné splátky včetně poplatku za předčasné splacení ve výši 1 %, resp. 0,5 % z částky předčasného splacení, nebude
předčasná splátka dle této Žádosti provedena.
Klient tímto sděluje Bance svůj úmysl odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru ve lhůtě 14 dní
ode dne jejího uzavření v souladu se zákonem č. 257/2016 Sb., a žádá o vyplacení případného přeplatku na účet
/
. Klient je povinen Bance nejpozději do 30 dnů od oznámení o odstoupení (doručení této
Žádosti Bance) vrátit jistinu a zaplatit úrok z ní vzniklý (ode dne, kdy byl úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina zcela
splacena). Pokud Klient do 30 dnů od odstoupení nesplatí veškeré své dluhy vůči Bance, bude povinen platit smluvní
úrok a úrok z prodlení až do úplného splacení dluhů.
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(12) Žádost musí být podepsána Klientem.
(13) Klient může v souvislosti s touto Žádostí kontaktovat Banku na tel. čísle 800 133 444, případně na e-mailu:
mail@sberbankcz.cz.
(14) Banka je oprávněna Žádost Klienta (s výjimkou Žádosti o předčasné splacení dle čl. IV) zamítnout. Pokud se Banka
a Klient výslovně nedohodnou jinak, platí, že Žádost (s výjimkou Žádosti o předčasné splacení dle čl. IV) je automaticky
zamítnuta v případě, že Banka Žádost neakceptuje ve lhůtě 14 dní ode dne doručení Žádosti Bance.

Jméno a příjmení ŽADATELE

Doklad totožnosti ŽADATELE

Datum:

Podpis:

Jméno a příjmení SPOLUŽADATELE

Doklad totožnosti SPOLUŽADATELE

Datum:

Podpis:

PROHLÁŠENÍ ZA BANKU

ZA BANKU OVĚŘIL

Potvrzuji, že Žadatel a Spolužadatel podepsal tuto Žádost
o spotřebitelský úvěr přede mnou a že jsem provedl(a)
jeho identifikaci a ověřil(a) jeho identitu dle originálu výše
uvedeného dokladu totožnosti.

Podpis:
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