
OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 

Řádně vyplněnou a podepsanou žádost můžete zaslat poštou na naši adresu Leasing České spořitelny, a.s., Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha 4 
nebo e-mailem na adresu info@leasingcs.cz.

SPOTŘEBITEL 

Číslo klientské smlouvy SPZ vozidla 

Klient Rodné číslo 

Mobilní telefon E-mail

VĚŘITEL 

Věřitel Leasing České spořitelny, a.s. IČ 270 89 444 

Ulice Budějovická 1912/64b Město 140 00 Praha 4 

POŽADOVANÝ ZPŮSOB DORUČENÍ INFORMACÍ O ZPŮSOBU DOPLACENÍ ÚVĚRU 

e-mailem

poštou na korespondenční adresu 

(tímto beru na vědomí, že tato adresa bude využívána i pro účely budoucího doručování korespondence od spol. Leasing České spořitelny, a.s. pokud v této žádosti neuvedu jinak) 

PROČ JSEM SE ROZHODL PŘEDČASNĚ SPLATIT SVÉ ZÁVAZKY 

mám lepší nabídku na financování (refinancování) nechci být zadlužen 

nelíbí se mi výše splátky, úroku nebo RPSN mám hotovost na jednorázové splacení závazku 

poskytnutí hypotéky / jiného úvěru jiné důvody   

OBECNÉ INFORMACE 

Jakožto spotřebitel máte právo od smlouvy o spotřebitelském úvěru bez uvedení důvodů písemně odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne 
uzavření smlouvy.  

Odstoupením od smlouvy Vám vzniká povinnost zaplatit věřiteli (i) jistinu poskytnutého úvěru, (ii) úroky za období ode dne, kdy byl úvěr čerpán, do 
dne, kdy je jistina splacena a (iii) nároky pojišťovny na úhradu pojistného (bylo-li toto pojištění sjednáno v rámci smlouvy), a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne odeslání tohoto odstoupení. V případě nesplnění této povinnosti je věřitel oprávněn po Vás 
nárokovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

Pokud bylo pojištění financovaného předmětu  zprostředkováno v rámci Vámi uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru, dochází ke dni odstoupení od 
smlouvy k jeho automatickému zániku. Nezapomeňte tak předmět financování pojistit na své náklady. 

Datum podpisu 

Podpis klienta 
Jméno a příjmení 

(hůlkovým písmem) 
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