ŽIADOSŤ O ODKLAD SPLÁTOK SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU
I. časť
Informácie o odklade splátok
Pred podaním žiadosti si, prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie:
1. O
 dklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr.
2. Odkladá sa počet mesačných splátok úveru uvedených vo vašej žiadosti o odklad splátok, a to odo dňa potvrdenia odkladu splátok veriteľom vrátane
splátky úveru, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšej ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok (nie dlhšie ako na tri mesiace, s možnosťou
predĺženia o ďalšie tri mesiace).
3. V
 áš úver sa aj počas odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s vami dohodne veriteľ, o čom budete informovaný dodatočne.
4. A
 k je súčasťou splátky úveru aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe.
5. Z
 a tento odklad splátok nemôže od vás veriteľ požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
6. Aj keď je odklad splátok povolený, úver alebo jeho časť je možné začať splácať alebo predčasne splatiť na podnet dlžníka.

II. časť
Informácie o dlžníkovi
Vypĺňa dlžník
1. Meno a priezvisko:
2. Rodné číslo (alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené):
3. Adresa trvalého pobytu:
4. Adresa, na ktorej dlžník preberá listové zásielky:
5. Telefónne číslo:
6. E-mailová adresa:
7. Označenie úveru, ktorého sa žiadosť o odklad splátok týka (číslo zmluvy):
8. Žiadam odložiť splácanie úveru na obdobie

mesiacov (nie dlhšie ako na tri mesiace).

III. časť
Informácie o veriteľovi
Spoločnosť:
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.
Sídlo:		
Vajnorská 98, 831 04 Bratislava
IČO:		
31 341 438
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4268/B

Dátum a miesto

VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.
Vajnorská 98, 831 04 Bratislava
P. O. BOX 17, 830 03 Bratislava 33
IČO: 31 341 438, IČ DPH: SK7120001504
Zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4268/B

Podpis klienta

Tel.: +421 2 49 29 20 00, 10
Fax: +421 2 49 29 20 16
E-mail: info@vwfs.sk
www.vwfs.sk

Bankové spojenie
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK65 1100 0000 0026 2574 0155

*Poistenie – poistné produkty sprostredkované spoločnosťou VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o., Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČO: 35 835 583, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 26476/B, zapísaná v registri finančných agentov NBS pod č. 159100 pre sektor poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent nevýhradnej povahy na základe zmlúv s viacerými poisťovňami.

