
ČSOB Leasing, a. s.
Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava; IČO: 35704713 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu, Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 1220/B

ŽIADOSŤ O VÝPOČET FINANČNÉHO DOPADU 
PREDČASNÉHO UKONČENIA ZÁKAZNÍCKEJ ZMLUVY

Dolu podpísaný/á .................................................................. žiadam o výpočet finančného dopadu predčasného  
ukončenia zákazníckej zmluvy č. ............................................................................................................................................. 

Výpočet finančného dopadu predčasného ukončenia žiadam ku dňu splatnosti najbližšej splátky, 
teda ku dňu ...................................................................................................................................................................................
 
Týmto zároveň potvrdzujem, že k dnešnému dňu neevidujem voči spoločnosti ČSOB Leasing, a.s. žiadne záväzky.

Výpočet finančného dopadu predčasného ukončenia si žiadam oznámiť na adresu: 

Názov firmy/meno a priezvisko: .................................................................................................................................................

Kontaktná osoba: .............................................................................. e-mail: ...............................................................................

Adresa: ..............................................................................................................................................................................................                                       

Kontaktné telefónne číslo: .............................................................. Číslo faxu: ........................................................................

V ...……..…………........, dňa ...............................            ............................................................... 
              podpis žiadateľa 

podmienky predčasného ukončenia zákazníckej zmluvy:

-  predčasné ukončenie zákazníckej zmluvy je možné len k dátumu splatnosti splátky
-  podmienkou vybavenia žiadosti je vyrovnanie všetkých záväzkov voči ČSOB Leasing
-  žiadosť o výpočet predčasného ukončenia musí byť do ČSOB Leasing doručená minimálne 10 dní pred termínom splatnosti splátky, ku ktorej má 
byť predčasné ukončenia zrealizované (v prípade nedodržania tejto podmienky predčasné ukončenie zmluvy nebude zrealizované)

-  poplatok za predčasné ukončenie zmluvy je účtovaný v zmysle platného Sadzobníka poplatkov za poskytované služby
-  po zaregistrovaní žiadosti o výpočet predčasného ukončenia zmluvy na Zákazníckom servise ČSOB Leasing, a .s. Panónska cesta 11, 
852 01 Bratislava, tel. 02/6820 2111, fax 02/6381 5248, e-mail: info@csobleasing.sk zašleme žiadateľovi do 5 pracovných dní Ozná-
menie výpočtu predčasného ukončenia zmluvy s vyčísleným finančným dopadom ( poštou, faxom, e-mailom)

-  prílohou Oznámenia výpočtu predčasného ukončenia zmluvy je list – Akceptácia sumy predčasného ukončenia. V prípade, že žiadateľ 
trvá na predčasnom ukončení zmluvy – svoje stanovisko písomne potvrdí najneskôr do 5 pracovných dní od obdržania Oznámenia vý-
počtu o predčasnom ukončení písomnou formou na priloženom liste - Akceptácia sumy predčasného ukončenia

-  v prípade dodržania všetkých podmienok bude zmluvná dokumentácia k predčasnému ukončeniu zaslaná zákazníkovi korešpondenčnou formou
-  obdržanie výpočtu predčasného ukončenia nezbavuje povinnosti hradiť splátky riadne a včas podľa predpísaného splátkového kalendára


