NEVYPLŇOVAT
Místo pro nalepení čárového kódu v ČMSS
217 – Žádost o restrukturalizaci

RESTRUKTURALIZACE - PRODLOUŽENÍ DOBY SPLATNOSTI1)
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., sídlo: Vinohradská 3218/169, P. O. Box 117, 100 17 Praha 10, IČO: 49241397, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2117 (dále jen „ČMSS“), tel.: 225 225 225, internet: www.cmss.cz, e-mail: info@cmss.cz
Číslo vkladového/úvěrového účtu

Číslo úvěrové smlouvy

Údaje o žadateli restrukturalizace
V případě, že je účastník zastoupen zák. zástupcem, uvést údaje o zaměstnavateli, příjmu a kontaktní údaje zákonného zástupce/ů
Jméno, příjmení, tituI

Rodné číslo

E-mail

Trvalý pobyt

Tel. soukromý

Tel. zaměstnání

Současné povolání

Mobil 1

Mobil 2

Současný zaměstnavatel

Adresa současného zaměstnavatele

Zaměstnán od

Aktuální čistý měsíční příjem v Kč

Aktuální korespondenční adresa majitele účtu (dlužníka). V případě, že je účastník zastoupen zák. zástupcem, aktuální korespondenční adresa
zákonného zástupce. Ulice, č. domu, PSČ, obec

Restrukturalizaci požaduji na vkladovém účtu, který souvisí s meziúvěrovým účtem
Číslo vkladového účtu
Číslo souvisejícího meziúvěrového účtu
Žádám o

odklad

Majitel účtu (dlužník)

snížení pravidelného měsíčního vkladu2) na období (max. po dobu 12 měsíců)3)

V případě snížení budu platit po dobu restrukturalizace snížený měsíční vklad ve výši Kč
Důvod restrukturalizace
Restrukturalizaci požaduji na úvěrovém účtu
Číslo úvěrového účtu

Majitel účtu (dlužník)

Žádám o snížení pravidelných splátek úvěru. Minimální výše snížené splátky úvěru je 0,3% čerpané částky.
na období (max. po dobu 12 měsíců)3)
Po dobu restrukturalizace budu platit sníženou splátku úvěru ve výši Kč
Důvod restrukturalizace
Žadatel bere na vědomí, že osobní údaje ČMSS zpracovává a nakládá s nimi tak, jak je uvedeno v Informačním memorandu o zpracování
osobních údajů dostupném na http://www.cmss.cz/osobni-udaje, se kterým se seznámil.
Razítko smluvního partnera
Místo

Datum

Podpis žadatele o restrukturalizaci / zákonného zástupce
Číslo provizního účtu smluvního partnera
1)

Restrukturalizace je podmíněna souhlasem všech dlužníků, kteří jej vyjádří podpisem Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí meziúvěru/úvěru ze stavebního spoření.
Restrukturalizace je hlášena do Bankovního registru klientských informací a může mít negativní dopad na posuzování platební morálky (v ČMSS i u jiných ústavů).
Nadále zůstává povinnost placení úrokových splátek na souvisejícím meziúvěrovém účtu v plné výši.
3) O přesném termínu splácení/odkladu Vás budeme informovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové pošty.
2)

546/10.20

