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Oznámení o využití ochranné doby 
Obchodní firma  
(dále jen „Oznamovatel“) 
IČ 
Sídlo 

Tímto Vám oznamujeme, že z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19 na naši 
společnost využijeme ochrannou dobu podle zákona č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti 
splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. 

Ochrannou dobu využijeme (označte zvolenou variantu): 

do 31. 7. 2020 (zkrácená) 

 Pro všechny úvěry, na které se vztahuje zákon      
Zvolená ochranná doba  do 31. 10. 2020 

Pro úvěry a v rozsahu uvedeném v následující tabulce: 

Úvěr čerpaný na základě úvěrové smlouvy - 
název Ze dne 

Datum 
prvního 
čerpání* 

Zvolená ochranná doba do 

31.07.2020 31.10.2020 

* vyplní se pouze pokud na základě jedné smlouvy bylo čerpáno více úvěrů. Pro každý takový úvěr, na který se vztahuje toto
oznámení, použijte prosím nový řádek, případně uveďte v kolonce „Datum prvního čerpání“ heslo „všechna“ na znamení, že
oznámení se vztahuje na každý úvěr čerpaný podle takové úvěrové smlouvy.

Pro splátku úroků (tato možnost platí pouze pro OSVČ). 
V případě, že se oznámení vztahuje na více úvěrů, prosím uveďte níže, zda ochrannou dobu pro splátky 
úroků uplatňujete na všechny úvěry u Citibank Europe plc, organizační složka nebo jen na vybrané 
úvěry (v takovém případě uveďte prosím konkrétně, u kterých úvěrů využijete ochrannou dobu pro 
splátky úroků): 

V  , dne 

Za Oznamovatele 

Jméno: Jméno: 
Pozice: Pozice: 

Řádně podepsané oznámení zašlete na odkladsplatek@citi.com. 

č. 177/2020 Sb.
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