Číslo úvěrové smlouvy:
XXXXXXXXXX

Sníženou splátku můžete zaplatit celkem XX x.
(tj. ½ z počtu předepsaných splátek XX měsíců)
Minimální výše vaší Snížené splátky je X
(tj. ½ výše měsíční splátky X XXX Kč)
První splátku je třeba zaplatit v plné výši.

XXX Kč.

Je třeba, aby Snížená splátka byla na našem účtu nejpozději

15. den v měsíci.

Nejčastější otázky
Kdy můžu poprvé poslat Sníženou splátku?
Sníženou splátku můžete poslat kdykoliv od druhé splátky. První splátku je
třeba zaplatit v plné výši.
Co se stane, když nepošlu celou splátku?
Aby bylo vše v pořádku, stačí zaplatit alespoň 1/2 splátky. Nemusíte to
nikomu oznamovat, nikam volat. Pokud je tedy vaše standardní splátka
X XXX Kč a vy pošlete jen X XXX Kč, nic se nestane a pouze se vám prodlouží
doba splácení. Nezaplatíte ale ani korunu navíc oproti naší původní dohodě
v úvěrové smlouvě.

Jak bude vypadat moje další splátka?
Nijak se nezvyšuje, zůstává taková, jak ji máte uvedenou ve splátkovém
kalendáři. A vy můžete zaplatit opět klidně jen 1/2. Takto to můžete udělat
u celé 1/2 splátek.
Kdy a jak doplatím nesplacené části splátek?
O neuhrazené části splátek se prodlouží doba splácení. Nezaplatíte ale ani
korunu navíc oproti naší původní dohodě v úvěrové smlouvě.

Pravidla pro využití Služby
1. Při řádném a včasném splácení všech vašich závazků vůči nám,
společnosti Home Credit a.s. (dále jen „my“) vám na úvěrové smlouvě č.
XXXXXXXXXX (dále jen „Smlouva“) poskytneme službu nazvanou Svobodné
splácení (dále jen „Služba“). Tato Služba vám umožní splácet u poloviny
splátek z celkového počtu XX splátek jinou než dohodnutou částku ve
splátkovém kalendáři. Uhrazená částka ale nesmí být nikdy menší než
polovina předepsané splátky, která je uvedena ve splátkovém kalendáři.
2. Službu můžete začít využívat od druhé splátky, pokud jste první splátku
zaplatili řádně a včas podle předepsaného splátkového kalendáře.
3. Službu využijete automaticky ve chvíli, kdy zaplatíte méně, než je
předepsaná splátka podle splátkového kalendáře. Musí to však být alespoň
její polovina (dále jen „Snížená splátka“). O tom, že pošlete Sníženou
splátku, nám nemusíte dát vědět a můžete ji posílat opakovaně až do
vyčerpání počtu nároků.
4. Pro využití Služby je nutné, aby byla Snížená splátka připsaná na náš
účet nejpozději v den splatnosti splátky podle splátkového kalendáře.
Pokud splátku zaplatíte později, Službu už nemůžete daný měsíc využít a
musíte zaplatit předepsanou splátku v plné výši.
5. Pokud využijete Službu (tedy pokud zaplatíte Sníženou splátku), nemění
se výše dohodnuté splátky. Jednotlivé doručené Snížené splátky se sčítají
na úhradu předepsaných splátek podle Splátkového kalendáře.

6. Pokud zaplatíte Sníženou splátku, původní předepsanou splátku
bezplatně odložíme o jeden měsíc („Odklad splátky“), vygenerujeme vám
„Nový splátkový kalendář“ a penězi ze Snížené splátky předplatíme část
nejbližší další splátky podle tohoto Nového splátkového kalendáře. Takto
to uděláme vždy, když zaplacená Snížená splátka nepokryje úhradu jedné
celé splátky podle aktuálního splátkového kalendáře.
7. Nový splátkový kalendář vám zašleme elektronicky na váš e-mail, který
nám sdělíte. Součástí e-mailu bude i informace o tom, kolik nároků na
Službu jste již využili a kolik vám jich ještě zbývá k využití. Dle vlastního
uvážení vám můžeme zaslat nový splátkový kalendář i jiným, než
elektronickým způsobem.
8. Službu není možné využít, pokud v okamžiku vyhodnocování nároku na
využití Služby nemáte zaplaceny všechny své splatné závazky vůči nám,
tedy i závazky z jiných úvěrových smluv a po celou dobu. A také po celou
dobu, kdy jste v prodlení se zaplacením závazků, které vůči nám máte.
9. Pokud jste nezaplatili dvě a více po sobě jdoucích splátek na jakékoliv
s námi uzavřené úvěrové smlouvě, přicházíte o možnost využít Službu
úplně a až do skončení trvání smlouvy jste povinni platit splátky v plné výši.
O této skutečnosti vás budeme informovat.

