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CREDIT ALLIANCE, SE, se sídlem Freyova 983/25, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČ 248 05 394, společnost zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu H, vložce číslo 309, jednající představenstvem, za 
které navenek jedná: Martina Hajduková, člen představenstva, jako úvěrující (dále jen „Věřitel“) 
korespondenční adresa: Na Břehu – budova Redpoint, 190 00 Praha 9 – Vysočany 
infolinka: +420 775 854 203; email: spravauveru@credital.eu, www.creditalliance.eu 
 
a 
 
Jan Novák, r.č. xxxxxxxxxx, IČ xxxxxxxx trvale bytem a místem podnikání xxxxxx, xxxxxx, xxx xx xxxxxxx, jako 
úvěrovaný (dále jen „Klient“) 
 
 

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku potvrzují tuto 
 
 
 

Žádost o čerpání 

ke smlouvě o úvěru   
č. CA 100xxx/201x 

(dále také „Žádost“) 
 

Článek č. 1 

1. Na základě Smlouvy o úvěru č. CA 100xxx/201x uzavřené s Věřitelem dne xx.xx.201x Klient žádá Věřitele o 
poskytnutí úvěru takto: 
a) Částku xxxxxxx,-- Kč (slovy: xxx xxx xxx korun českých) žádá vyplatit v hotovosti, a současně potvrzuje, že 

tuto částku od Věřitele přijal při sepsání této Žádosti; 
b) Částku xxxxxxx,-- Kč (slovy: xxx xxx xxx korun českých) žádá vyplatit bezhotovostním převodem na účet 

xxxxxxxxxx/xxxx, var.s. xxxxx, spec.s. 100xxx201x, přičemž Klient pro úplnost dodává, že jde o úhradu 
pohledávky xxxxxxxxxx; 

c) Částku xxxxxxx,-- Kč (slovy: xxx xxx xxx korun českých) žádá vyplatit bezhotovostním převodem na účet 
xxxxxxxxxx/xxxx, var.s. xxxxx, spec.s. 100xxx201x, přičemž Klient pro úplnost dodává, že jde o úhradu 
pohledávky xxxxxxxxx (dále jen původního věřitele). Přitom Klient bere na vědomí, že úhrada nebude 
provedena dříve, než Klient Věřiteli předloží právoplatnou listinu od původního věřitele, že po úhradě uvedené 
částky zajistí výmaz omezení vlastnických práv, váznoucích na zamýšleném předmětu zajištění tohoto úvěru. 
Právoplatnou listinou se zpravidla rozumí originál příslušného prohlášení původního věřitele, opatřený úředně 
ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za původního věřitele; 

d) Zbylou částku xxxxxxx,-- Kč (slovy: xxx xxx xxx korun českých) Klient žádá poskytnout bezhotovostním 
převodem na účet xxxxxxxxxx/xxxx, var.s. 100xxx201x, spec.s. xxxxxxxx.  

Klient současně žádá, aby částky uvedené v odstavcích b), c) a d) Věřitel podle svých interních pravidel zcela či z 
části vyplatil i dříve, než budou zcela splněny všechny podmínky čerpání. 

2. Věřitel potvrzuje přijetí této žádosti a zavazuje se posoudit možnost předčasné výplaty alespoň části poskytnutého 
úvěru, a to zejména stane-li se zřejmým, že podmínky čerpání budou splněny.   
 

 
 
Praha, xx.xx.201x  ………………………………………………………….. 
V / dne  Jan Novák 
 
 
 
Praha, xx.xx.201x ………………………………………………………….. 
V / dne  Credit Alliance, SE 
 
Úřední ověření podpisů / uznání podpisů za vlastní: 
 


