ŽIADOSŤ O ZMENU SPLÁTKOVÉHO KALENDÁRA
Dohody o platbách nájomného / Predpisu splátok

Dolu podpísaný zákazník:................................................... žiadam o zmenu Splátkového kalendára/Predpisu splátok
k zmluve č.: ....................................................................... ku dňu: ......................................................................................

Zmena, ktorú žiadam:
(zaškrtnite, prosím, požadovanú zmenu a doplňte potrebné údaje)





predĺženie doby trvania zmluvy – predĺženie o ……...........… mesiacov (max. 12 mesiacov)
posun doby splatnosti splátok v rámci mesiaca – posun na dátum ..……..…................……..
zmena režimu splátky (mesačné/kvartálne)............................................................................
zníženie splátky – zníženie o sumu ………..............................................................…………

Predbežnú kalkuláciu zmeny splátok žiadam zaslať na adresu:
Názov firmy/meno a priezvisko: ..............................................................................................................................................
Kontaktná osoba zákazníka: ............................................................ e-mail: ..........................................................................
Adresa: ...................................................................................................................................................................................
Kontaktné telefónne číslo: ......................................................................................................................................................

V ...……..…………........, dňa: ...............................

...............................................................
podpis zákazníka

Podmienky Zmeny splátkového kalendára (dohody o platbách nájomného/Predpisu splátok):
1) žiadosti o Zmenu splátkového kalendára (dohody o platbách nájomného/Predpisu splátok) administruje Zákaznícky servis ČSOB
Leasing, a.s. Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, tel. 02/6820 2111, e-mail: info@csobleasing.sk
2) zmenu je možné vykonať len k dátumu splatnosti splátok
3) za vykonanie zmeny je účtovaný poplatok podľa platného sadzobníka poplatkov za služby poskytované ČSOB Leasing, a.s.
4) po zaregistrovaní žiadosti o Zmenu splátkového kalendára na Zákazníckom servise zašleme žiadateľovi do 5 pracovných dní
Predbežnú kalkuláciu (poštou, e-mailom)
5) prílohou Predbežnej kalkulácie je list – Akceptácia Zmeny splátkového kalendára. V prípade, že zákazník na Zmene splátkového
kalendára trvá musí svoje stanovisko písomne potvrdiť najneskôr do 5 pracovných dní na priloženom liste – Akceptácia Zmeny Dohody
o platbách nájomného/Predpisu splátok
6) v prípade, že Akceptáciu zmeny splátkového kalendára neobdržíme, splátkový kalendár ostane v pôvodnom stave a nezmenený
7) v prípade dodržania všetkých podmienok bude dokumentácia k Zmene Dohody o platbách nájomného/Predpisu splátok zrealizovaná a
zaslaná žiadateľovi
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