Vážení klienti,
Na základě zákona č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti
s pandemií COVID-19 (dále jen „Zákon“) máte právo oznámit J & T BANCE, a.s. svůj úmysl využít
ochrannou dobu ve vztahu k Vašim úvěrům blíže vymezeným Zákonem. Ochranná doba může
být poskytnuta ve vztahu k úvěrům sjednaným a čerpaným před 26.3.2020 a dále též ve vztahu
k úvěrům sjednaným před 26.3.2020, které jsou zajištěny věcným právem k nemovitosti. Vždy
se musí jednat o úvěry, u kterých není úvěrovaný k 26.3.2020 v prodlení s plněním peněžitého
dluhu delším než 30 dnů.
O délku ochranné doby se odkládá čas plnění peněžitých dluhů ze smlouvy o úvěru. V případě
úvěrů právnických osob se jedná jen o odklad úhrady jistiny úvěru, v případě úvěrů fyzických
osob se odkládá kromě jistiny též úhrada úroku. Můžete si vybrat ochrannou dobu končící
31.10.2020 nebo 31.7.2020, pokud máte v úmyslu využít takto zkrácenou ochrannou dobu.
Oznámení o využití ochranné doby podle Zákona můžete doručovat J & T BANCE, a.s. níže
popsaným způsobem.
U fyzických osob – spotřebitelů navíc platí, že během odkladu stanovuje zákon pro úrokovou
sazbu maximální hodnotu (REPO sazba vyhlašovaná ČNB + 8 %).
Dovolujeme si Vás požádat, abyste J & T BANCE, a.s. své oznámení o tom, že máte v úmyslu
využít ochrannou dobu dle Zákona adresoval na přiloženém formuláři prostřednictvím emailové zprávy na e-mailovou adresu OAO_CR@jtbank.cz. E-mailová zpráva nemusí být
opatřena elektronickým podpisem. Prosím, formulář vyplňte a opatřete Vaším podpisem, resp.
podpisem příslušných členů statutárního orgánu u právnických osob. Pokud potřebujete v této
věci jakoukoli součinnost nebo máte v této věci jakékoli dotazy, kontaktujte, prosím, svého
bankovního poradce nebo kontaktní osoby uvedené ve Vaší úvěrové smlouvě.
Nejpozději do 30 dnů od doručení Vašeho oznámení Vám doručíme e-mailem naše sdělení,
kterým v souladu se Zákonem potvrdíme počátek a konec ochranné doby, výši, počet a četnost
plateb, které budete provádět po skončení ochranné doby a celkovou částku úvěru, který Vám
jako úvěrovanému zbývá zaplatit.
S pozdravem
J & T BANKA, a.s.
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