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místo podpisu

 

datum podpisu

průkaz klienta

 

číslo

podpis Klienta **

**  Pokud Klient nepodepisuje tuto žádost v Bance, musí být podpis úředně ověřen notářem či 
jinou kompetentní autoritou (u advokáta, na poště/Czech Point)

jméno a příjmení

 

rodné číslo

 

číslo úvěrové smlouvy

KLIENT

Požadované datum čerpání z Banky*:  
souhlasím s možností čerpat finanční prostředky dříve, než v uvedené datum 

*  V případě nevyplnění datumu provedeme čerpání úvěru dle této žádosti do pěti pracovních dnů od předání žádosti Bance a splnění podmínek čerpání dle úvěrové Smlouvy.

Dále beru na vědomí, že požadované čerpání bude poskytnuto pouze v přípdě, že budou splněny podmínky čerpání dle úvěrové 
Smlouvy. 

Potvrzuji, že výše uvedený Žadatel podepsal tuto Žádost přede 
mnou a že jsem ověřil(a) jeho totožnost podle průkazu totožnosti.
jméno a příjmení pracovníka banky

podpis pracovníka Banky

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA (vyplní pracovník Banky) **

Banka si vyhrazuje právo úvěr načerpat i po datu, kdy je požadováno uvolnění finančních prostředků, a to bez podpisu nové žádosti 
o čerpání.

lhůta čerpání  standardní čerpání (do 5 pracovních dní od doložení požadovaných dokumentů)  
expresní čerpání (následující pracovní den po doložení požadovaných dokumentů; zpoplatněno dle Sazebníku)

typ čerpání  tímto žádám o poslední čerpání úvěru (platí i pro případ požadavku na nedočerpání úvěru)

platba 1.  

částka v Kč

 

číslo účtu příjemce

 

kód banky

 

 

variabilní symbol

 

specifický symbol

platba 2.  

částka v Kč

 

číslo účtu příjemce

 

kód banky

 

 

variabilní symbol

 

specifický symbol

platba 3.  

částka v Kč

 

číslo účtu příjemce

 

kód banky

 

 

variabilní symbol

 

specifický symbol
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