Oznámení zákazníka o využití
ochranné doby (odkladu splátek)
vůči ČSOB Leasing, a.s. (dále jen „věřitel“)
Vyplňte prosím elektronicky nebo hůlkovým písmem. Správnou variantu označte křížkem

IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA – ÚVĚROVANÉHO:
Jméno a příjmení / Název: 				
Adresa bydliště / Sídlo: 					
RČ (popř. datum narození) / IČO: 					
Telefonní / e-mailový kontakt: 				
Odesláním tohoto Oznámení využívám/e svého práva oznámit odklad splátek dle zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (dále
jen „ZOS“) a žádám/e o ochrannou dobu do:
do 31. 07. 2020
do 31. 10. 2020
A to pro smlouvu číslo: 									
Pokud zákazník neuvede číslo konkrétní smlouvy nebo uvede nesprávné číslo, potom platí, že využívá svého práva využít ochranné doby pro všechny úvěry/smlouvy uzavřené
s věřitelem, které splňují podmínky ZOS.

Zákazník prohlašuje, že využívá ochrannou dobu (odklad splátek) z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19 na jeho osobu.
Zákazník bere na vědomí, že ochranná doba trvá od prvního dne následujícího měsíce po dni, kdy věřitel obdrží toto oznámení.
Odesláním tohoto oznámení zákazník potvrzuje, že údaje uvedené v tomto oznámení jsou pravdivé.
Praktické informace:
Využitím ochranné doby pozbývá účinnosti předchozí dohoda (pokud byla sjednána) uzavřená s věřitelem od 12. 3. 2020 z důvodu negativního ekonomického dopadu
pandemie COVID-19, a to prvním dnem ochranné doby.
Pokud nezvolíte délku ochranné doby, potom platí ochranná doba do 31. 10. 2020.
Pokud máte v rámci Vaší zákaznické smlouvy sjednané pojištění, budete i v ochranné době nadále hradit náklady na pojištění.
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Přijetí vašeho oznámení potvrdíme na Vaši registrovanou e-mailovou adresu. Pokud bude oznámení obsahovat vady, vyzveme Vás stejným způsobem k odstranění vad
oznámení. Do 30 dnů Vám potom zašleme povinné informace dle ZOS na Vaši registrovanou e-mailovou adresu.

Děkujeme vám za spolupráci. ČSOB Leasing, a.s., Výmolova 353/3, Radlice, 150 00 Praha 5, IČ 63998980, DIČ CZ699005368, infolinka: +420 230 029 111, info@csobleasing.cz, www.csobleasing.cz

