Klientska linka Home Credit:

Klientska linka kariet Premia:

Zákaznícka linka Extra karty:

Zákaznícka linka Tesco Finančných služieb:

0850 111 118

0850 003 010

0850 111 166

0850 003 322

VÝPOVEĎ ÚVEROVEJ ZMLUVY O REVOLVINGOVOM ÚVERE
KLIENT
1. PRIEZVISKO A MENO
2. ČÍSLO ZMLUVY
3. RODNÉ ČÍSLO
4. TRVALÉ BYDLISKO – ULICA, ČÍSLO
6. PSČ

5. MESTO
7. KONTAKTNÁ ADRESA – ULICA, ČÍSLO

9. PSČ

8. MESTO
10. MOŽNO MA ZASTIHNÚŤ NA TEL. ČÍSLE
11. V PRACOVNÝCH DŇOCH OD

DO

HODINY

12. DÔVOD UKONČENIA ZMLUVY (nepovinné)
a) výhoda, kvôli ktorej som kartu používal/a, skončila

e) vadia mi poplatky/úroky

b) žiadam o hypotéku

f) predajca mi podal chybné alebo neúplné informácie

c) na kartu mi boli vrátené zaplatené úroky, ďalej ju nechcem využívať  

g) nerozumiem fungovaniu karty

d) vernostný/bonusový program pre mňa nie je atraktívny   

h) spájam všetky svoje úvery do jedného

Iné dôvody (prosíme uveďte nižšie):

Čo sa bude diať po odoslaní formulára:
1. Doručením formulára na našu adresu začína bežať výpovedná lehota 1 mesiac.
2. K prvému dňu výpovednej lehoty ukončíme fungovanie vašej karty a pošleme vám list s potvrdením prijatia formulára a informáciami o doplatku na karte.
3. Nezabudnite prosím, že do chvíle celkového doplatenia čerpaného úveru s úrokmi musíte platiť všetky záväzky tak, ako sme sa dohodli v úverovej
zmluve, úverových podmienkach a sadzobníku. Vrátane sankcií pre prípad oneskorenia splátok.
4. Po uplynutí výpovednej lehoty a doplatení všetkých vašich záväzkov zanikne úverová zmluva. O tejto skutočnosti vás budeme tiež informovať listom.
Žiadam o výpoveď úverovej zmluvy a beriem na vedomie všetky povinnosti, ktoré z nej vyplývajú.
13. DÁTUM
14. PODPIS KLIENTA

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na čísle uvedenom v záhlaví formulára.
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