ŽÁDOST O ODLOŽENÍ SPLÁTEK ÚVĚRU
- MORATORIUM MF
Já, níže podepsaný
Jméno a příjmení / Firma

Rodné číslo / IČ

Adresa trvalého bydliště / Sídlo

Osoba oprávněná jednat za společnost
Datum narození

Typ dokl. tot.

Telefon

E-mail

Číslo dokl. tot.

Číslo úvěrové smlouvy

tímto žádám o odložení splátek úvěru na dobu

měsíců (max. 3)

ze smlouvy o úvěru ( číslo úvěrové smlouvy uvedeno výše) uzavřené se společností AsisTeam s.r.o., IČ 28319061, se sídlem Kaprova
42/14, 110 00 Praha 1 – Staré město.

Důvodem mé žádosti je:
Ztráta zaměstnání

Dlouhodobá nemoc (karanténa)

Nouzový stav

Jiný

Uveďte bližší informace Vaší platební neschopnosti

Požadované dokumenty k žádosti:
Doklad potvrzující ztrátu zaměstnání, hospitalizaci (karanténu) nebo jiný dokument potvrzující omezení Vašich příjmů z důvodu nouzového
stavu apod.

Vybraná varianta odkladu splátek:
A)

Odklad splátek až na 3 měsíce s tím, že odložené splátky budou uhrazeny do 12 měsíců.

Např. požádáte-li si o odklad splátek za měsíce leden až březen 2021, budete pokračovat ve splácení dle dohodnutého splátkového kalendáře (dubnová splátka bude splatná
v dubnu 2021 atd.) a splátky za měsíce leden, únor a březen 2021 uhradíte do 12 měsíců od schválení žádosti o odložení splátek.

B)

Odklad splátek až na 3 měsíce s tím, že splatnost úvěrů se prodlouží o tolik měsíců, o kolik budou splátky odloženy,
přičemž úrok za období, ve kterém budou splátky odloženy bude uhrazen do konce následujícího měsíce po měsíci,
v němž došlo k řádnému doplacení úvěru (po uhrazení poslední splátky úvěru).

Např. požádáte-li si o odklad splátek za měsíce leden až březen 2021, přičemž splatnost poslední splátky byla sjednána na prosinec 2022, prodlouží se splatnost poslední
splátky úvěru do března 2023, přičemž v dubnu 2023 bude splatný úrok za období, ve kterém budou splátky odloženy. V tomto případě tedy nebudete v lednu, únoru a březnu
2021 nic platit a od dubna 2021 budete pokračovat ve splácení úvěru, tak jako by splátky za leden, únor a březen 2021 byly uhrazeny (v dubnu bude uhrazena lednová
splátka, v květnu únorová splátka atd.).

C)

Snížení výše splátek za současného rozložení zbývajících splátek do většího počtu splátek (prodloužení splátkového
kalendáře lze sjednat o maximálně 12 měsíců).

Např. požádáte-li o rozložení závazku do většího počtu splátek, tak se měsíční splátka úměrně poníží o počet nových splátek s tím, že úvěr budete hradit i nadále
(nedochází k přerušení splácení jako u varianty A) a B)).

Beru na vědomí, že:
1.
2.
3.
4.
5.

žadatel je oprávněn požádat o odklad splátek jedenkrát za 24 měsíců;
nárok na odložení splátek má žadatel pouze v případě, že řádně a včas uhradil posledních šest anuitních
měsíčních splátek a nemá žádné splatné závazky z úvěrové či s úvěrem související smlouvy;
žádost o odklad bude posouzena individuálně a na odklad splátek nevzniká nárok;
povinnost platit úroky nebude případnou dohodou o odkladu splátek dotčena;
v případě, že jsem v tomto prohlášení uvedl(a) nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo podstatné údaje jsem zamlčel(a),
dopouštím se trestného činu dle zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

V
Dne
vlastnoruční podpis žadatele
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