NEY spořitelní družstvo
ROHAN BUSINESS CENTRE
Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8 - Karlín
(dále jen „Věřitel“)
V ………………………………………… dne……………………….

Žádost o vyčíslení pro celkové splacení Úvěru

Jméno, příjmení / Název
společnosti
Adresa trvalého pobytu / Sídlo
Korespondenční adresa
Rodné číslo / IĆ
Číslo úvěrové smlouvy
Kontaktní telefon
Žádám/e o (zaškrtněte požadované):


informativní vyčíslení částky pro celkové splacení Úvěru
….…….…………………………………………………………………………….. (aktuální LV k nemovitosti v zajištění
přikládám/e)
s předpokladem úhrady ke dni* ………………..;



vyčíslení částky pro celkové splacení Úvěru
….…….…………………………………………………………………………….. ((aktuální LV k nemovitosti
v zajištění přikládám/e)
ke dni* ………………..;



zaslání písemného vyjádření poštou i e-mailem na adresu: …………………………………………

* Nebude-li datum uvedeno. Vyčíslení bude automaticky k poslednímu dni v příslušném měsíci.

Beru/eme na vědomí a souhlasím/e, že tento úkon je zpoplatněn. Úhrada níže uvedených poplatků bude splatná ke dni
odeslání vyjádření Věřitele a bude inkasována z běžného účtu pro splácení Úvěru vedeného u NEY spořitelního
družstva. Zavazuji se zabezpečit na běžném účtu dostatek prostředků pro úhradu těchto poplatků:


300,- Kč za odeslání vyjádření k této žádosti (neplatí pro úvěry fyzických osob – nepodnikatele, je-li zasílán e-mailem);



50,- Kč za stranu LV (přeúčtování nákladů dle ceníku katastru nemovitostí) – účtováno bude v případě, že nebylo doloženo
aktuální LV prokazující zástavní právo Věřitele.
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Forma financování částečné mimořádné splátky úvěru** (povinné pole, prosím zaškrtněte):














výběru vlastní hotovosti u jiné finanční instituce
tržby z vlastní obchodní nebo podnikatelské činnosti
úvěru poskytnutého jinou finanční institucí
úvěru/půjčky poskytnuté třetí osobou
prodeje vlastní věci nemovité
svépomocí
prostřednictvím realitní kanceláře
prodeje vlastní věci movité
přijatého daru
výhry v loterii nebo obdobné hry
vlastních naspořených prostředků
jiného zdroje. K původu finančních prostředků uvádím toto vysvětlení:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
Svým podpisem prohlašuji, že zdroj finančních prostředků nepochází z trestné činnosti v souladu se zákonem č.
253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Svým podpisem prohlašuji, že nedošlo ke změně v mém prohlášení k politicky exponované osobě**.
_______________________________________
vlastnoruční podpis klienta
Svým podpisem stvrzuji, že finanční prostředky na mimořádnou splátku budou zaslány:
z mého účtu
z účtu rodinného příslušníka
z advokátní úschovy
z jiného než výše uvedeného účtu______________________ (např. účet kupujícího)

_______________________________________
vlastnoruční podpis klienta
** Tento údaj je povinný. Je vyžadován dle zákona č. 253/2008 Sb. (Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu).
Vyplní právnické osoby:
Svým podpisem prohlašuji, že nedošlo ke změně skutečného majitele společnost.
_______________________________________
vlastnoruční podpis klienta
Pro zkvalitnění našich služeb prosím uveďte důvod předčasného splacení Úvěru:
a.
b.
c.

lepší nabídka financování;
volné finanční prostředky;
nespokojenost se stávajícím úvěrem (důvod):
………………………………………………………..………………………………………………

d.

jiné (uveďte): …………………………………………………………………………………….
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