
MONETA Money Bank, a. s.
Centrum hypoték
P. O. BOX 61
700 30 Ostrava

Žádost o čerpání/ukončení čerpání hypotečního úvěru
Jméno a příjmení klienta: 
Rodné číslo /datum narození klienta: 
Reg. číslo úvěrové smlouvy: HY 
Kontaktní telefon:  

Označte, prosím, příslušnou variantu:
Žádám Vás tímto o čerpání v souhrnné výši Kč a to ke dni:1 

Částka  na účet číslo   variabilní symbol  Prioritní čerpání2

 Kč  /   
 Kč  /   
 Kč  /   
 Kč  /   
 Kč  /   
 Kč  /   
a to dle originálu nebo úředně/zaměstnancem Banky ověřené kopie:
– Budoucí kupní/kupní smlouvy
– Smlouvy o úschově
– Faktur(y)/Smlouvy o dílo
– jiný dokument: 

Žádám Vás tímto o čerpání částky ve výši                                 Kč na Běžný účet vedený u MONETA Money Bank, a. s.  
určený pro splácení úvěru3, přičemž prohlašuji, že uvedené peněžní prostředky použiji výlučně na účel uvedený  
ve Smlouvě o hypotečním úvěru.
Žádám o vyhotovení zpoplatněného výpisu z dálkového přístupu k údajům z katastru nemovitostí pro splnění 
podmínek dle Smlouvy o hypotečním úvěru.
Žádám o ukončení čerpání. Zbývající nevyčerpanou část mého úvěru již nemám zájem dále čerpat4.

V dne   
 podpis klienta (nemusí být úředně ověřen)

Žádost vyplňte, prosím, modrou náplní. Při čerpání musí být dodržena ustanovení Smlouvy o hypotečním úvěru  
a Všeobecných produktových podmínek Banky.

1  Datum, kdy požadujete uvolnění finančních prostředků (datum odeslání peněz z Banky). Při nevyplnění tohoto údaje Vám bude čerpání nastaveno na 
nejbližší možný termín.

2  Prioritní platba je volitelná, při niž dochází k připsání částky ve prospěch účtu příjemce následující Pracovní den po doručení žádosti o čerpání úvěru na 
výše uvedenou adresu a po splnění podmínek čerpání. Prioritní čerpání nelze provést, pokud je účet příjemce veden institucí, která nepřijímá prioritní 
platby a v případě, kdy se jedná o čerpání ve prospěch účtu vedeného u MONETA Money Bank, a. s. Provedení prioritního čerpání je zpoplatněno.

3  Tuto možnost čerpání je možné využít pouze, pokud je uvedena ve Vaší Smlouvě o hypotečním úvěru.
4  Výše pravidelné měsíční splátky (úroků; anuitní splátky) Vám bude vypočtena ze skutečně vyčerpané výše úvěru. Anuitní splácení Vašeho úvěru bude 

zahájeno po splnění podmínek určených Smlouvou o hypotečním úvěru.
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