OZNÁMENÍ
Klienta o záměru využít odkladu splátek
/Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID19/

Klient : …………………………………………………………………….…………………. IČ ………………………………………………….
Zástupce za klienta: ……………………………………………………Tlf: ……………………… E-mail …………..………………
I.
Odesláním tohoto oznámení o odkladu splátek („Oznámení”) Klient využívá svého práva oznámit odklad
splátek dle zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemii COVID-19
(„Zákon”), a to pro následující smlouvy o úvěru či smlouvy o poskytnutí finančního leasingu:
Žádám o ochrannou dobu do
31.7.2020 / 31.10.2020

Čísla smluv

31.07.2020

31.10.2020

II.
1. Klient prohlašuje, že využívá odklad splátek / ochrannou dobu z důvodu negativního ekonomického
dopadu pandemie COVID-19 na Klienta.
2. Klient bere na vědomí, že ochranná doba trvá od prvního dne následujícího měsíce po dni, kdy PEAC
(Czech Republic) s.r.o. obdrží Oznámení.

III.
Klient prohlašuje, že je příjemcem dotace PGRLF
ANO

NE.

Klient, fyzická osoba podnikatel, v případě, že je příjemcem dotace PGRLF, prohlašuje, že s ohledem na
zájem neporušit podmínky dotačního programu PGRLF chce dobrovolně pokračovat v průběžném placení
úroků i během ochranné doby podle původního splátkového kalendáře
ANO
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NE

IV.
Klient v příloze Oznámení přikládá
návrh příslušného dodatku ke smlouvě uvedené v článku I. výše
návrhy příslušných dodatků ke smlouvám uvedeným v článku I. výše

V.
Zdůrazňujeme, že tato část je nepovinná a případné nevyplnění nebude mít žádný vliv na odložení
splátek, nicméně budeme rádi, pokud nám uvedené informace poskytnete. V případě dotazů se obraťte
na obchodního zástupce naší společnosti. Předem velmi děkujeme.
1/ důvod Vašich potíží /včetně odhadovaného propadu tržeb v %/

2/ zažádali jste i u jiných věřitelů o odklad splátek /u jakých a v jakém rozsahu/

3/ v jakém časovém horizontu vidíte reálně obnovení své podnikatelské činnosti a v jakém návrat
k předkrizovou úroveň

VI.
Dovolujeme si využít této příležitosti a požádat Vás s odkazem na naše VOP o zaslání předběžných či
konečných hospodářských výsledků ve formátu rozvahy a výsledovky či daňového přiznání včetně příloh
/ za rok 2019/pokud jsou již k dispozici.

VII.
Klient podpisem a odesláním Oznámení do e-mailové schránky moratorium@peacfinance.cz
prohlašuje, že v Oznámení uvedl informace pravdivé.
Přílohy:
Návrh dodatku ke smlouvě
(resp. Návrh dodatků ke smlouvám v případě více dotčených smluv)

V ………………………………….dne ………………

……………………………….…………………………………………..
Klient:
firma, jméno a podpis osoby/osob oprávněných k zastupování
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