Oznámení o odložení plateb v souvislosti s pandemií COVID – 19

1. Ujistěte se nejprve, zda splňujete tyto dvě podmínky nutné pro odložení plateb
• Úvěr byl sjednaný a čerpaný před 26.3.2020
• Nebyl jste k uvedenému datu vůči úvěrujícímu v prodlení více jak jednu měsíční platbu (4,33násobek
týdenní splátky). Tuto skutečnost si můžete telefonicky ověřit na infolince společnosti v čase od 8:00
do 16:00 hod 800 431 431 – mějte připravené rodné číslo nebo čísla úvěrových smluv.
2. Stáhněte si z našich webových stránek www.helpfinancial.cz formulář Oznámení odložení splátek COVID - 19
3. Oznámení vyplňte, viz. návod na další straně.
4. Oznámení podepište a odešlete buď poštou na adresu společnosti–HELP FINANCIAL s.r.o. Ve Skalici 1393,
Mladá Boleslav, 293 01, nebo zašlete naskenované oznámení emailem na adresu: info@helpfinancial.cz
5. Po obdržení Oznámení Vás budeme o této skutečnosti neprodleně informovat.
6. Ochranná doba trvá od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po dni, kdy došlo k doručení Vašeho
Oznámení a trvá do 31.7.2020 nebo do 31.10.2020, v závislosti na délce ochranné doby, kterou jste využil
7. Do konce kalendářního měsíce, v němž jste podal Oznámení, jste povinen platit řádné splátky dle platné
úvěrové smlouvy.
8. Zde jsou specifikovány účinky ochranné doby:
• O délku ochranné doby se odkládá čas plnění peněžitých dluhů úvěrovaného vůči úvěrujícímu
• O délku ochranné doby se prodlužuje doba trvání úvěru
• Za dobu trvání ochranné doby vzniká úvěrujícímu právo na úrok 9 % p.a.
9. Od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do 31.10.2020
nevzniká úvěrujícímu právo na platby sjednané nebo stanovené pro případ prodlení úvěrovaného.
10. Po skončení ochranné lhůty začnete opět platit splátky dle úvěrové smlouvy v týdenní nebo měsíční
frekvenci a úrok vzniklý za dobu trvání ochranné lhůty se vám připočte k celkovému zůstatku úvěru.
11. Pokud se Vaše finanční situace zlepší dříve, tak nemusíte čekat na konec ochranné doby, tuto skutečnost
oznámíte společnosti a začnete platit pravidelné splátky.

HELP FINANCIAL s.r.o.
Ve Skalici 1393
293 01 Mladá Boleslav

Oznámení odložení splátek z důvodu COVID-19
Jméno a příjmení:

Jan Novák

Adresa trvalého pobytu:

Přímá 10, Praha 1, 293 01

Rodné číslo:

123456/1234

Kontaktní telefon:

123 456 789

Kontaktní e-mail:

kontakt@kontakt.cz

Číslo smlouvy / čísla smluv:

444555

Prohlašuji tímto čestně, že jsem z hlediska svých příjmů citelně zasažen
pandemií Covid 19 a jsem si plně vědom všech právních důsledků
vzniklých z neoprávněně podané žádosti.

ANO

Jsem si vědom/a, že pokud jsem byl vůči společnosti k 26.3.2020 více jak 30 dní v prodlení, má
společnost nárok oznámení nereflektovat a trvat na dodržování platných smluvních podmínek.
Beru na vědomí, že během ochranné lhůty se jistina úročí úrokem 9 % p.a.
Beru na vědomí, že ochranná doba začíná od 1. dne následujícího měsíce po dni, kdy došlo k
doručení tohoto oznámení.

Oznamuji odložení plateb do (označte křížkem):
X

31.7.2020

31.10.2020

V …...............Praze........................... dne.........16.4.2020..........................
….......................................................
Vlastnoruční podpis žadatele

HELP FINANCIAL s.r.o., Ve Skalici 1393, 293 01 Mladá Boleslav, tel: 800 431 431,
e-mail: info@helpfinancial.cz
www.helpfinancial.cz

