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Jméno a příjmení
Kontaktní telefonní číslo
Rodné číslo nebo datum narození
Žádám o provedení čerpání finančních prostředků z Úvěru v souladu s podmínkami Smlouvy o hypotečním úvěru reg. č.
.....................................
Čerpání Úvěru proveďte dle těchto mých pokynů:
Navrhované čerpání č.
Datum čerpání*
Částka čerpání v Kč
Ve prospěch účtu**
Variabilní symbol
Specifický symbol
Konstantní symbol
*Datum, kdy požadujete uvolnění finančních prostředků (datum odeslání peněz z Banky). Minimálně 3 Obchodní dny od data podpisu této žádosti. Banka si
vyhrazuje právo úvěr načerpat i po datu, kdy je požadováno uvolnění finančních prostředků, a to v nejbližším možném termínu, bez podpisu nové žádosti o čerpání.
Pokud požadujete čerpání úvěru výhradně k uvedenému datu čerpání, zaškrtněte, prosím, níže uvedené pole.
**V případě, že z podmínek Smlouvy o hypotečním úvěru či dalších ujednání s Bankou vyplývá, že úvěr, či jakákoliv jeho část, má být čerpán převodem na Běžný
účet Klienta vedený u Banky, beru na vědomí a výslovně souhlasím s tím, že bude úvěr (či jeho část) čerpán na tento Běžný účet u Banky, a to i tehdy, pokud je na
této žádosti o čerpání úvěru uveden jiný účet. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že čerpání provedené na Běžný účet u Banky dle
předchozí věty, je řádným čerpáním a není v rozporu s platební instrukcí Klienta.

Požaduji čerpat výhradně k uvedenému Datu čerpání.
Po provedení čerpání Úvěru, dle výše uvedených pokynů na této žádosti, žádám o ukončení čerpání Úvěru. Zbývající
nevyčerpanou část Úvěru již nemám zájem dále čerpat.
Beru na vědomí, že čerpání je zpoplatněno*** dle sazebníku.
***Čerpání úvěru na úhradu poplatku za posouzení rizik spojených s nemovitostí a/nebo poplatku za poskytnutí Equa hypotéky se nezapočítává do počtu čerpání,
která nejsou zpoplatněna dle Sazebníku.

Pokud by požadovaný součet částek pro čerpání překročil výši Úvěru je banka oprávněna načerpat částku maximálně do výše
Úvěru, a to bez podpisu nové žádosti o čerpání.
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