Žádost o změnu splácení úvěru v důsledku šíření nemoci COVID-19
(dále jen „Žádost“)

Vážený kliente,
společnost Bona Fit, a.s. umožňuje stávajícím klientům společnosti požádat Bona Fit, a.s. o změnu smluvního
závazku v důsledku událostí spojených s šířením onemocnění COVID-19. Pro posouzení Vaší žádosti
potřebujeme níže uvedené údaje. Děkujeme za jejich vyplnění. Po přijetí Vaší žádosti budeme postupovat
jejím vyhodnocením a pošleme Vám možnou variantu řešení Vaší situace. Upozorňujeme, že je nezbytné,
abyste žádost řádně vyplnili a uvedli v ní správné a pravdivé informace.
Povinnou součástí žádosti je plná moc pro zaměstnance Bona Fit, a.s. k zjištění aktuálního výpisu z registrů
dlužníků. Bez jejího předání nejsme schopni Vaši žádost řádně vyhodnotit. Nepředložení této plné moci
znamená automatické odmítnutí takové žádosti.
Vyplněnou žádost odešlete včetně přiložené plné moci (plných mocí) k pořízení výpisů z registru dlužníků
písemně na naši adresu: Bona Fit, a.s., Bělobranské náměstí 5, 530 02 Pardubice.
Děkujeme
Váš tým Bona Fit

I. Žadatel/é
Žadatel 1

příp. Žadatel 2

Jméno a příjmení (vč. titulu)
Rodné číslo
IČ – v případě podnikající FO
Průkaz totožnosti (typ, číslo)
Státní občanství
Místo narození
Adresa trvalého bydliště
Adresa pro doručování
Telefon
E-mail
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II. Smluvní vztah
Druh úvěru/úvěrů1

spotřebitelský

spotřebitelský na bydlení

podnikatelský

Výše dlužné jistiny ke dni uzavření
smlouvy/smluv:
Číslo uzavřené smlouvy/smluv:
Jste v prodlení s úhradou Vašich závazků1

ANO x NE
1.

Datum a výše posledních tří splátek:

2.
3.

Aktuálně společnosti Bona Fit, a.s. dlužím:
Je na mě vyhlášena exekuce1

_____________________ Kč
ANO x NE

Bližší specifikace exekuce/exekucí
(číslo exekuce, výše exekuce, důvod vzniku)

Zvažuji podání insolvenčního návrhu na svoji
osobu1

ANO x NE

Jaké nové splatné závazky mi od vzniku
smluvního vztahu vznikly – věřitel, výše, důvod

III. Změna smluvního vztahu

Důvod podání žádosti2:

1
2

Zakroužkujte platnou variantu.
Uveďte důvody podání žádosti ve vztahu k Vaší současné žádosti.
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Uveďte obsah Vaší žádosti3:

Prohlášení o příjmech4:

Prohlášení o způsobu úhrady
závazků5:

Přílohou je plná moc/plné moci6 pro Bona Fit, a.s. k zjištění výpisu z registrů dlužníků.
V__________________________ dne __. __. 2020

…………………………………………………….
podpis Žadatele 1

…………………………………………………….
příp. podpis Žadatele 2

Žádost o změnu smluvního vztahu v důsledku šíření onemocnění COVID- 19 byla přijata dne __. __. 2020.

…………………………………………………….
podpis zaměstnance Bona Fit, a.s.

3

Uveďte to, o co žádáte – např. odklad splátek apod. Uveďte též to, jakým způsobem budete schopni v takové
variantě uhradit Vaše závazky.
4
Uveďte přehled Vašich pravidelných měsíčních příjmů, tj. uveďte zdroje, ze kterých splácíte úvěr.
5
Uveďte, z jakých zdrojů jste schopni splácet Vaše závazky po tom, co odpadne překážka, která Vám v tom
v souvislosti s šířením COVID-19 vznikla.
6
Škrtněte nehodící se.
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