INFORMACE K VÝPISU Z ÚVĚROVÉHO ÚČTU
1

V horní části svého výpisu naleznete základní informace jako je název úvěrového produktu spolu s číslem
smlouvy o úvěru a období, za které je výpis vystaven.
Výpisy jsou vystavovány vždy na začátku kalendářního měsíce a obsahují přehled o pohybech a účetních
operacích na Vašem úvěrovém účtu zúčtovaných v měsíci předcházejícím.

2

Očekávaná měsíční splátka – částka, která musí být nejpozději k datu splatnosti připsána na náš bankovní
účet. Minimální splátka je deﬁnována ve Vaší smlouvě o úvěru, případně v příslušných všeobecných obchodních
podmínkách.
Kdykoliv můžete bez sankcí či nutnosti předchozího vyrozumění zaslat vyšší než očekávanou splátku nebo doplatit celkovou dlužnou částku úvěru. I po doplacení úvěru zůstává Váš úvěrový účet bezplatně otevřen do doby
příštího čerpání. Čerpat ﬁnanční prostředky můžete až do výše svého úvěrového rámce.

3

Variabilní symbol (VS) – uvádějte u každé platby, kterou zasíláte na účet Coﬁdis. Bez VS nemůže být platba
řádně rozpoznána a zaúčtována ve prospěch Vašeho úvěrového účtu a Vaši splátku budeme považovat za neuhrazenou.
V případě, že zaplatíte s chybným nebo žádným variabilním symbolem, zašlete nám písemně (faxem, e-mailem
či poštou) žádost o dohledání Vaší platby a přiložte čitelnou kopii dokladu prokazujícího Vaši úhradu. Nezapomeňte na doklad uvést správný variabilní symbol pro dodatečnou identiﬁkaci.

4

Aktuální informace týkající se Vašeho úvěrového účtu.

5

Výpis operací na Vašem úvěrovém účtu. Datum před položkou je den, kdy byla operace zaznamenána (nové
čerpání úvěru, úhrada splátek apod.). Detail operací obsahuje doplňující popis nebo údaje k uskutečněné transakci. Transakce na účtu nezpracované do konce zúčtovacího období se objeví na následujícím výpisu.

6

Celková dlužná částka v části DEBET – částka, která Vám zbývá k úhradě k datu vystavení výpisu.

7

Částka ve Váš prospěch v části KREDIT – pokud je uvedena, jedná se o přeplatek. V případě přeplatku nad
100 Kč nás, prosím, kontaktujte.

8

Složenka slouží pro úhradu očekávané měsíční splátky, pokud jste si zvolili způsob splácení složenkou či pokud
není možné provést příkaz k bankovnímu převodu nebo k bankovnímu inkasu.
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vzor výpisu

Jak splácet? Vyberte si prosím způsob, který Vám nejlépe vyhovuje:
a) bankovním převodem na účet COFIDIS s.r.o. Číslo účtu, výše splátky a Váš variabilní symbol je uveden na každém výpise. Doporučujeme zadat bankovní příkaz nejméně 3 pracovní
dny před datem splatnosti splátky úvěru.
b) bankovním inkasem – splátka je automaticky odečtena přímo z Vašeho bankovního účtu. Kontrolu nad včasnou úhradou za Vás přebírá Coﬁdis a vy ušetříte poplatky za příkazy či
platby složenkou. Stačí zadat ve své bance souhlas k inkasu ve prospěch našeho účtu u KB, a.s. číslo 35-3706560257/0100 (uvádí se bez variabilního či speciﬁckého symbolu) a zároveň
nám zaslat kopii dokladu o zřízení tohoto souhlasu tak, aby Vám služba mohla být aktivována od následujícího měsíce. Splácet inkasem můžete pouze z účtu, který je veden na Vaše jméno.
c) složenkou – přiložená předtištěná poštovní poukázka obsahuje veškeré informace pro platbu. Potřebujete-li uhradit vyšší částku, vyplňte jinou poukázku typu A (k dispozici na každé
poště). Číslo účtu a variabilní symbol vyplňte shodně s obdrženou poukázkou.
Důležité upozornění:
Platby splátek jsou vždy započítávány podle jejich variabilního symbolu. Splácíte-li více úvěrů najednou, je nutné zasílat pro každou smlouvu o úvěru platbu zvlášť s příslušným variabilním
symbolem. Není možné si „předplatit“ více měsíčních splátek najednou, každý měsíc je nutné provést úhradu ve výši minimální splátky podle smlouvy o úvěru, není-li dohodnuto jinak.
Potřebujete:

– radu ohledně svého úvěru?
– informace o pojištění?
– provést změnu osobních či kontaktních údajů?
Kontaktujte prosím náš klientský servis. Při změně jména, rodinného stavu, bankovního účtu či zaměstnavatele zašlete poštou, faxem či elektronicky kopii dokumentu dokládajícího změnu. Informace o úvěru, pojištění,
úvěrových podmínkách a další naleznete také na www.coﬁdis.cz.

Volejte Coﬁdis

234 120 120

