PRAKTICKÉ INFORMACE PO PODPISU SMLOUVY O ÚVĚRU
Jak zapsat vozidlo do registru silničních vozidel:
Po podpisu úvěrové smlouvy je nutné zapsat vozidlo do registru silničních vozidel na příslušném odboru
dopravy obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle Vašeho trvalého pobytu.
Co budete k zápisu potřebovat:










Žádost o zapsání vozidla do registru silničních vozidel
(obdržíte u dealera)
Úředně ověřenou plnou moc k zápisu společnosti Home Credit a.s. jako vlastníka vozidla a Vás jako
provozovatele vozidla do registru silničních vozidel (Plná moc je zaslána do datové schránky
příslušného registračního úřadu dle Vašeho sdělení prodejci – dle bydliště posledního majitele
uvedeného ve velkém technickém průkazu)
Originál úvěrové smlouvy, jejíž součástí je smlouva o zabezpečovacím převodu vlastnického práva
k vozidlu
Doklad o zaplacení pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení)
Protokol o STK a evidenční kontrole
Platný občanský průkaz nebo jiný platný doklad totožnosti
Osvědčení o evidenci vozidla část I a část II (malý a velký technický průkaz)
Pokud je provozovatelem vozidla podnikatel/právnická osoba, doloží také originál nebo ověřenou kopii
výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenský list, případně koncesní listinu

Pokud je provozovatelem vozidla podnikatel/právnická osoba, je nutné, aby vozidlo přihlásila osoba oprávněná
zastupovat podnikatele (živnostník, jednatel společnosti atd.) Pokud je tato osoba dále zastoupená jinou
fyzickou nebo právnickou osobou, je nutné doložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem.
Kopii Osvědčení o evidenci vozidla část II (kopii velkého technického průkazu), ve kterém jste zapsaný jako
provozovatel vozidla a společnost Home Credit a.s. jako vlastník vozidla, nám prosím odešlete nejpozději
do 30 dní od podpisu smlouvy na adresu:
Home Credit a.s.
Nové Sady 996/25
602 00 Brno
nebo jej naskenujte a pošlete na e-mail boa@homecredit.cz.
PLATBY PRAVIDELNÝCH ÚVĚROVÝCH SPLÁTEK
Datum první splátky je vždy měsíc od schválení smlouvy.
Následující datum splatnosti je uvedeno na Vaší úvěrové smlouvě v bodě číslo 4.
Datem splatnosti se rozumí datum, kdy splátka musí být již připsána na našem bankovním účtu. Z tohoto
důvodu Vám doporučujeme zadat trvalý příkaz na úhradu splátky u Vaší banky 5 dní před dnem splatnosti.
Platby poukazujte ve prospěch účtu Home Credit a.s. 2011020102 / 6000 vedeno u PPF banky.
Výše splátky: je uvedena ve splátkovém kalendáři i v úvěrové smlouvě v bodě číslo 4.
Variabilní symbol: naleznete v úvěrové smlouvy v bodě číslo 4 nebo na Vašem splátkovém kalendáři
Konstantní symbol plateb: 0308

