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 ACEMA Credit Czech, a.s. 

 U Libeňského pivovaru 63/2 

 180 00 Praha 8 

 
V …………………………………………………….. dne ……………………… 
 

Jméno, příjmení   

Adresa trvalého pobytu   

Korespondenční adresa   

Rodné číslo   

Číslo úvěrové smlouvy  

Kontaktní telefon  

 
Žádám o vyčíslení dlužné částky z výše uvedené úvěrové smlouvy za účelem předčasného splacení úvěru, a to ke dni 

*………………………... 

 

*Uveďte datum předpokládaného splacení úvěru. Doba nesmí být kratší jak 40 dní před plánovanou úhradou mimořádné splátky, kterou bude úvěr 

předčasně splacen. 

 

Beru na vědomí, že na základě této žádosti mi bude obchodní společností ACEMA Credit Czech, a.s. zaslán formulář „Žádost 

o předčasné doplacení úvěru“, který bude obsahovat vyčíslenou celkovou dlužnou částku i její jednotlivé položky a dále bankovní 

údaje pro provedení mimořádné splátky úvěru k výše uvedenému dni, kterou bude úvěr předčasně splacen. 

 

Vyčíslení dlužné čáskty žádam k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru na bydlení v souvislosti s prodejem nemovité věci, jejíž 

nabytí, výstavba nebo zachování práv k této nemovité věci bylo financováno tímto úvěrem, nebo kterou byl tento spotřebitelský úvěr 

zajištěn ☐  ANO / ☐  NE 

 

Dále beru na vědomí, že nejsem povinen uhradit náhradu nákladů za předčasné splacení v níže uvedených případech. 

 

Prohlašuji, že předčasné splacení spotřebitelského úvěru chci provést: 

a) ☐  ANO / ☐  NE v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení spotřebitelského úvěru; 

b) ☐  ANO / ☐  NE do 3 měsíců poté, co mi společnost ACEMA Credit Czech, a.s. sdělila novou výši zápůjční úrokové sazby 

podle § 102 odst. 3 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, 

c) ☐  ANO / ☐  NE v důsledku mé dlouhodobé nemoci nebo invalidity; úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity jiné osoby v 

postavení dlužníka ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení; úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity mého 

manžela/manželky nebo partnera/partnerky, a tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti splácet spotřebitelský úvěr 

na bydlení; manžela/manželky nebo partnera/partnerky jiné osoby v postavení dlužníka ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na 

bydlení a tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti splácet spotřebitelský úvěr na bydlení, nebo 

d) ☐  ANO / ☐  NE do 25 % celkové výše spotřebitelského úvěru během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy o 

spotřebitelském úvěru na bydlení. 

 
 

  

   

  Vlastnoruční podpis žadatele 
Tuto žádost odešlete doporučeným dopisem.   

 


