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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  

Fixace úrokové sazby 
 

NE                                         ANO     Počet                        měsíců fixace 

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

*………………………... 

 

*Uveďte datum předpokládaného splacení úvěru. Prosíme Vás, aby Vámi uvedená doba byla delší jak 30 dní před plánovanou úhradou mimořádné 

splátky, 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 poučení o tom, že nejsem povinen uhradit náhradu nákladů za předčasné splacení v níže uvedených případech 

a 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. 
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1. Forma financování předčasného doplacení úvěru:* 

a. Z vlastních zdrojů 

b. Úvěr u banky:………………………………………………. 

c. Úvěr u nebankovní společnosti:………………………………………….. 

d. Prodej nemovitosti, jež je předmětem ručení úvěru 

i. Své pomocí 

ii. U realitní kanceláře:………………………………….. 

e. Jiné (uveďte):………………………………. 

2. Důvod předčasného doplacení: 

a. Lepší nabídka financování  

b. Volné finanční prostředky 

c. Nespokojenost se stávajícím úvěrem (důvod):…………………………………………….. 

d. Jiné (uveďte):………………………………. 

 
* Tento údaj je povinný. Je vyžadován dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, v platném znění. 

 
 

Dále prohlašuji, že ☐  JSEM / ☐  NEJSEM  politicky exponovanou osobou ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 písm. a) nebo b) zákona 

č. 253/ 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. 
 
 
 
 
 
 
 
         ………………………………………….. 
          Vlastnoruční podpis 
 
 
 
 
 
Tuto žádost odešlete doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti ACEMA, datovou schránkou na adresu ID:  
57kcj48 nebo e-mailem na sprava@acema.cz 


