
MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Praha 4 – Michle, IČO 25672720 („Banka“) a Klient shodně prohlašují, 
že uzavřeli Úvěr. 
 
Banka a Klient se dohodli okamžikem akceptace této žádosti Bankou s ohledem na nepříznivou ekonomickou situaci Klienta 
vyvolanou přijetím krizových opatření a stavu nouze v důsledku pandemie COVID-19 na odkladu doby splatnosti tří následujících 
splatných měsíčních splátek a veškerých poplatků a úhrad z Úvěru. Po dobu odkladu splácení je dosud nevrácená jistina Úvěru 
úročena.
 
Podpisem této žádosti se Klient zavazuje Úvěr splatit Bance pokračováním ve sjednaných splátkách po uplynutí doby odkladu 
splácení, přičemž bere na vědomí, že v důsledku účtování úroků po dobu odkladu splácení může dojít ke zvýšení počtu splátek 
Úvěru a prodloužení splácení Úvěru.
 
Žádost musí být doručena Bance nejméně 10 dní před datem první splátky, jež má být odložena. Klient souhlasí s tím, že informace 
týkající se žádosti mohou být jednorázově zaslány nešifrovaným způsobem na výše uvedenou e-mailovou adresu a telefonní 
číslo. Přijetí a zpracování této žádosti Banka potvrdí na výše uvedený e-mail či SMS zprávou.
 
Ostatní ujednání Úvěru zůstávají beze změn.

Číslo úvěru:

 
(Prosíme, podejte samostatnou žádost pro každý úvěr.)

Vyberte prosím typ úvěru:

Jméno a příjmení / firma Klienta (žadatele): 

 

RČ/IČO:   

E-mail:  

Telefon:  

V  

Dne  

 
Podpis Klienta

(podnikatele/firmy prosíme o opatření razítkem  
či podpisem statutárního orgánu)

Žádám o tříměsíční odklad splátek jistiny i úroků výše uvedeného úvěru („Úvěr“).

Žádost o dočasný tříměsíční odklad splátek

Expres Business
Expres půjčka
Hypotéka
Konsolidace

MONETA Money Bank, a.s. | Vyskočilova 1442/1b, 140 28  Praha 4 – Michle | IČO 25672720 | Zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 5403 | tel.: +420 224 443 636

Žádost prosím vyplňte, vytiskněte a podepište. Následně žádost naskenujte a pošlete na e-mailovou adresu: 
ODKLADSPLATEK@MONETA.CZ.
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