Linka Home Credit a Premia:

Linka Home Credit a Premia:

Zákaznická linka Extra karty:

Zákaznická linka Tesco Finančních služeb:

542 100 100

542 100 100

542 100 300

542 100 200

VÝPOVĚĎ SMLOUVY O REVOLVINGOVÉM ÚVĚRU
KLIENT
1. PŘÍJMENÍ A JMÉNO
2. ČÍSLO SMLOUVY
3. RODNÉ ČÍSLO
4. TRVALÉ BYDLIŠTĚ – ULICE, ČÍSLO
6. PSČ

5. MĚSTO
7. KONTAKTNÍ ADRESA – ULICE, ČÍSLO

9. PSČ

8. MĚSTO
10. JSEM K ZASTIŽENÍ NA TEL. ČÍSLE
11. V PRACOVNÍ DNY OD

DO

HODIN

12. DŮVOD UKONČENÍ SMLOUVY (nepovinné)
a) výhoda, kvůli které jsem kartu používal/a, skončila

e) vadí mi poplatky/úroky

b) žádám o hypotéku

f) prodejce mi podal chybné nebo neúplné informace

c) na kartu mi byly vráceny zaplacené úroky, dále ji nechci využívat  

g) nerozumím fungování karty

d) věrnostní/bonusový program pro mě není atraktivní   

h) spojuji všechny své úvěry do jednoho

Jiné důvody (prosíme uveďte níže):

Co se bude dít po odeslání formuláře:
1. Doručením formuláře na naši adresu začíná běžet výpovědní doba 1 měsíc.
2. K prvnímu dni výpovědní doby ukončíme fungování vaší karty a odešleme vám dopis s potvrzením přijetí formuláře a informacemi o doplatku na kartě.
3. Nezapomeňte prosím, že do chvíle celkového doplacení čerpaného úvěru s úroky musíte platit všechny závazky tak, jak jsme se dohodli v úvěrové
smlouvě, úvěrových podmínkách a sazebníku. Včetně sankcí pro případ opoždění splátek.
4. Po uplynutí výpovědní doby a doplacení všech vašich závazků zanikne úvěrová smlouva. O této skutečnosti vás budeme také informovat dopisem.
Žádám o výpověď úvěrové smlouvy a beru na vědomí všechny povinnosti, které z ní vyplývají.
13. DATUM
14. PODPIS KLIENTA

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na čísle uvedeném v záhlaví formuláře.

Home Credit a. s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČ: 26978636, zapsaná v oddíle B, vložka 4401 OR vedeného Krajským soudem v Brně

www.SpravceFinanci.cz

