
OZNÁMENÍ KLIENTA O ZÁMĚRU VYUŽÍT OCHRANNOU DOBU 
(ODKLAD SPLÁTEK)
(dle zákona č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (dále jen „Zákon“)

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Ochranná doba (odklad splátek) může být poskytnuta pouze u těch úvěrů, u kterých jsou splněny podmínky podle Zákona. 
Toto oznámení je proto možné použít pouze:

• pro Hello půjčky a Hello nákupy,

• pokud byly sjednány a čerpány před 26. 3. 2020,

• a u kterých nebyl k datu 25. 2. 2020 klient v prodlení s jejich splácením. 

Odklad splátek není podle Zákona možné využít pro revolvingové úvěry (Hello kredit).

II. POSKYTOVATEL ÚVĚRU

Poskytovatel úvěru
Poskytovatelem úvěru je BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České 
republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČO 03814742, se sídlem Karla Engliše 5/3208, 
150 00 Praha 5
(dále jen „Banka“)

III. KLIENT

Jméno a příjmení: Rodné číslo:

E-mail: Mobil:

(dále jen „Klient“)

IV. PROHLÁŠENÍ KLIENTA

Tímto prohlašuji, že mám zájem využít ochrannou dobu podle Zákona u níže uvedených úvěrů. Důvodem je negativní ekonomický dopad pandemie COVID-19 na moji osobu.

V. PODMÍNKY ODKLADU SPLÁTEK

Čísla úvěrů, u kterých potřebuji odklad splátek:

1: 3:

2: 4:

Doba trvání ochranné doby:
(zvolte variantu):

 do 31. 7. 2020. 
 do 31. 10. 2020.
Beru na vědomí, že, pokud budou splněny všechny podmínky Zákona, ochranná doba začne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni doručení tohoto oznámení Bance a bude trvat do mnou zvoleného 
dne ukončení ochranné doby. Nezvolím-li žádnou variantu výše, platí, že ochranná doba trvá do 31. 10. 2020. 

Jaké náklady jsou spojené s využitím ochranné doby:
Banka mi do 30 dnů od přijetí tohoto oznámení sdělí den počátku a konce ochranné doby pro každý mnou označený úvěr. Součástí informace bude i výše, počet a splatnost plateb, které budu hradit, a také celková částka, 
kterou Bance zaplatím.
Beru na vědomí, že Banka si za poskytnutí ochranné doby neúčtuje žádný servisní poplatek. Za dobu trvání ochranné doby budu ale povinen/povinna Bance zaplatit úrok.

Z jaké úrokové sazby bude vypočten úrok, který Bance zaplatím za dobu trvání ochranné doby:
Je-li zápůjční úroková sazba sjednaná ve smlouvě o úvěru nižší než sazba stanovená Zákonem, bude k výpočtu úroku použita sazba sjednaná ve smlouvě o úvěru.
V opačném případě budu hradit úrok vypočtený na základě Zákonem stanovené zápůjční úrokové sazby ve výši repo sazby vyhlášené Českou národní bankou, zvýšené o 8 procentních bodů. 
Úrok je počítán z nesplacené úvěrové jistiny. 



Kdy musím úrok uhradit:
Úrok naběhlý za dobu trvání ochranné doby uhradím po doplacení celého úvěru, a to v jedné splátce splatné k 17. dni prvního měsíce následujícího po doplacení úvěru. 
Pokud by však taková splátka úroku byla vyšší než původní splátka úvěru dle smlouvy, bude splátka úroku rozložena do více plateb tak, aby žádná z nich nepřevýšila výši původní splátky úvěru.
Výši a počet splátek úroku mi Banka sdělí.

Po uplynutí ochranné doby budu platit:
Po uplynutí ochranné doby budu pokračovat ve sjednaných splátkách dle smlouvy o úvěru, včetně splátek, jejichž splatnost byla odložena. Po skončení prodloužené doby splácení úvěru dále zaplatím úrok naběhlý za trvání 
ochranné doby.

Jaké jsou podmínky pro využití pojištění, pokud bylo sjednáno?
Pokud mám k úvěru sjednáno pojištění schopnosti splácet dle Rámcové pojistné smlouvy č. CA 1/2008  nebo Pojistné smlouvy HBOP 1/2020 dále („pojistná smlouva“), které poskytuje BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. (dále 
„pojišťovna“), platí následující:

•  Během ochranné doby bude za mě poplatek za pojištění hradit Banka a já budu po tuto dobu nadále pojištěn/a na všechna pojistná nebezpečí.

•   V případě, že během trvání ochranné doby dojde ke vzniku pojistné události, pojišťovna poskytne pojistné plnění, pokud budou splněny podmínky pro jeho výplatu (např. uplynutí čekací doby, minimální doba trvání pojistné 
události apod.).  Při hlášení pojistné události budu postupovat v souladu s pojistnou smlouvou a pokyny pojišťovny.

•   V případě pojistné události pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání či ošetřování člena rodiny je pojistné plnění poskytováno ve výši předepsané splátky. Jelikož během ochranné doby není předepisována splátka, 
pojistné plnění bude stanoveno ve výši poslední předepsané/známé splátky před započetím ochranné doby. Po skončení ochranné doby bude pojistné plnění hrazeno opět ve výši předepsané splátky.

•   Dále platí, že pro případ tohoto mimořádného odkladu splátek nebude aplikován článek 14 Rámcové pojistné smlouvy č. CA 1/2008 nebo v případě Pojistné smlouvy HBOP 1/2020  článek 3.2 o odkladu splácení měsíčních 
úvěrových splátek, nedojde k předčasnému ukončení pojištění a moje pojištění bude nadále pokračovat do data řádného splacení úvěru, včetně splátek, jejichž splatnost byla odložena.

Ostatní podmínky smlouvy o úvěru se nemění.

VI. ZPŮSOB DORUČENÍ OZNÁMENÍ BANCE 

Oznámení, prosím, vyplňte, vytiskněte a podepište. Následně jej naskenujte a přiložte k on-line formuláři na www.hellobank.cz/kontakty. Můžete nám ho také poslat poštou.
Nemáte-li možnost oznámení vytisknout, zašlete nám ho na e-mailovou adresu mimoradnyodklad@hellobank.cz vyplněné, bez podpisu, jako přílohu e-mailu, a to z e-mailu, který u nás máte evidovaný. 
Přijetí oznámení Vám potvrdíme.

Datum přijetí žádosti Bankou: V dne

Podpis zástupce Banky Podpis Klienta

www.hellobank.cz
+420 257 080 080

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním 
soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA,
odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČO 03814742,
se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, hlavní předmět podnikání: bankovní činnosti, e-mail: info@hellobank.cz
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