ŽÁDOST O ODKLAD SPLÁTEK
1) DŮLEŽITÉ INFORMACE O MOŽNOSTI ODKLADU SPLÁTEK
Pokud jste se během trvání epidemie COVID-19 dostali do ekonomických obtíží a Vaše problémy
trvají, máte možnost požádat nás o sjednání individuální dohody, která Vám umožní sjednané splátky
odložit na dobu 3 měsíců (nebudete-li chtít odklad kratší), případně rozložit sjednané závazky do
většího počtu splátek.
Při řešení Vašich finančních potíží vždy platí pravidlo, že je nutné je začít řešit včas. Pokud dojde ke
zhoršení Vaší finanční situace, obraťte se na nás, abychom se společně mohli pokusit najít řešení,
které Vám pomůže předcházet problémům se splácením.
Je potřeba si uvědomit, že odklad splátek neznamená odpuštění úhrady splátek. Povinnost uhradit
splátky se pouze odkládá na dobu po skončení odkladu. Navíc je úvěr i v průběhu ochranné doby dále
úročený úrokovou sazbou sjednanou ve smlouvě. V důsledku tohoto úročení tak dojde k navýšení
částky, kterou celkem zaplatíte. Důkladně proto zvažte svou finanční situaci a oznámení o využití
ochranné doby podávejte v případech, kdy je Vaše finanční situace skutečně zhoršená a nemáte
finanční prostředky na úhradu splátek.
V případě, že by se Vaše finanční situace zlepšila a rozhodli jste se úvěr začít splácet nebo předčasně
splatit, je potřebné nás o tomto záměru informovat.
Informace o odkladu splátek poskytnutém v souvislosti s negativními finančními dopady epidemie
COVID-19 předáme také do úvěrových registrů.

2) KDO MŮŽE O ODKLAD SPLÁTEK POŽÁDAT
O odklad splátek můžete požádat, pokud jste fyzická osoba a negativně Vás finančně zasáhly dopady
související s pandemií nemoci COVID-19. Podmínkou pro kladné vyřízení žádosti je doložení
dokumentů prokazujících Vaši tíživou situaci (vždy doložte poslední 3 výpisy z Vašeho hlavního
bankovního účtu a přidejte další dokumenty jako například doklad o výpovědi ze zaměstnání, doklad
o přerušení živnosti apod. – viz příklady dokumentů níže).

3) U JAKÉHO ÚVĚRU LZE O ODKLAD SPLÁTEK ŽÁDAT
O odklad splátek můžete požádat u úvěrů z úvěrových smluv, u kterých bylo možno využít ochrannou
dobu dle zákona č. 177/2020 Sb. Pokud řešíte tíživou finanční situaci a nejste jisti, zda jste ochranně
podle uvedeného zákona podléhali, neváhejte se na nás obrátit. Podmínkou je, že v okamžiku podání
žádosti nejste v prodlení s úhradou splátek úvěru.

4) KDY MŮŽETE O ODKLAD SPLÁTEK ŽÁDAT
O odklad splátek můžete žádat do 31.3.2021.
Pokud budou splněné výše uvedené požadavky pro povolení odkladu, povolíme Vám jej ode dne
splatnosti nejbližší splátky, jejíž splatnost nastala po dni podání žádosti o odklad.

ŽÁDOST O ODKLAD SPLÁTEK
Pro zpracování vaší žádosti od Vás potřebujeme některé informace a dokumenty prokazující Vaši
tíživou situaci. Vyplňte prosím kontaktní údaje, na kterých jste k zastižení, a před odesláním je
zkontrolujte! Budeme je používat pro komunikaci s Vaší osobou ohledně vyřízení Vaší žádosti.
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PŘÍJMENÍ A JMÉNO:
E-MAIL:
TELEFONNÍ ČÍSLO:
KONTAKTNÍ ADRESA – ULICE, ČÍSLO:
MĚSTO:
PSČ:
DATUM NAROZENÍ:
Číslo smlouvy, u KTERÉ CHCETE ODLOŽIT SPLÁTKY:
DOKUMENTY PROKAZUJÍCÍ VAŠI TÍŽIVOU SITUACI
• poslední 3 výpisy z Vašeho hlavního bankovního účtu (prosím dokládejte vždy),
• doklad o výpovědi ze zaměstnání,
• potvrzení o využití OČR (ošetřovné člena rodiny),
• potvrzení o registraci na Úřadu práce,
• doklad o přerušení živnosti,
• výpis z Živnostenského rejstříku (kvůli identifikaci oboru Vaší činnosti).

Vyplněný formulář a dokumenty uvedené v bodu 9 nám odešlete co nejdřív e-mailem na adresu
info@kamali.cz.
V případě nejasností nás můžete kontaktovat i na telefonním čísle 542 100 700.

