
OZNÁMENIE O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY 
O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE 

EČV vozidla 

Rodné číslo 

SPOTREBITEĽ  

Číslo klientskej zmluvy 

Klient 

Mobilný telefón E-mail 

VERITEĽ 

Veriteľ s Autoleasing SK, s.r.o. IČO 46 806 491 

Ulica Vajnorská 100/A Mesto 831 04 Bratislava 

POŽADOVANÝ SPÔSOB DORUČENIA INFORMÁCIÍ O SPÔSOBE DOPLATENIA ÚVERU 

e-mailom 

poštou na korešpondenčnú adresu 

(týmto beriem na vedomie, že táto adresa bude používaná aj pre účely budúceho doručovania korešpondencie od s Autoleasing SK, s. r. o. ak v tejto žiadosti nebude uvedené inak) 

PREČO SOM SA ROZHODOL PREDČASNE SPLATIŤ SVOJE ZÁVÄZKY 

mám lepšiu ponuku na financovanie (refinancovanie)

nepáči sa mi výška splátky, úroku alebo RPMN

poskytnutie hypotéky / iného úveru 

nechcem byť zadĺžený

mám hotovosť na jednorazové splatenie záväzku 

iné dôvody 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

Ako spotrebiteľ máte právo od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bez uvedenia dôvodov písomne odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní odo dňa uzavretia 
zmluvy.

Odstúpením od zmluvy Vám vzniká povinnosť zaplatiť veriteľovi (i) istinu poskytnutého úveru, (ii) úroky za obdobie odo dňa, kedy bol úver čerpaný, do 
dňa, splatenia istiny a (iii) nároky poisťovne na úhradu poistenia vozidla (ak bolo toto poistenie dojednané v rámci zmluvy) a to bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do tridsiatich (30) dní odo dňa odoslania tohto odstúpenia. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je veriteľ oprávnený si od Vás 
nárokovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania

V prípade, že poistenie financovaného vozidla bolo sprostredkované v rámci Vami uzatvorenej zmluvy o spotrebiteľskom úvere, dochádza ku dňu 
odstúpenia od zmluvy k jeho automatickému zániku. Nezabudnite tak vozidlo poistiť na svoje náklady.

Dátum podpisu 

Podpis klienta 
Meno a priezvisko 

(paličkovým písmom) 

Riadne vyplnenú a podpísanú žiadosť môžete zaslať poštou na adresu s Autoleasing SK, s. r. o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava alebo 
e-mailom na adresu info@sautoleasing.sk. 

mailto:info@sautoleasing.cz
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