
 

 

vzor dopisu věřiteli  
 

Žádost o sdělení stavu dluhu 
 
 

Adresa věřitele 
 
 
Rodné číslo: 
Adresa: 
Číslo smlouvy: 
 

 
V místě, datum 

 
Vážená paní, vážený pane, 
 
nově se vyskytly jisté okolnosti, které mně ztěžují splácení mých dluhů. 
Chtěl bych Vás proto požádat o zaslání kopie mého splátkového kalendáře, 
abych mohl svou situaci aktivně řešit. 
 
Uvítal bych, kdybyste mně sdělili aktuální výši mého dluhu, případně zdali 
nedošlo k nějakým právním úkonům týkajícím se mého dluhu. 
 
Prosím, sdělte mi následující informace, abych mohl/a vytvořit plán splátek 
všech mých dluhů a abych Vám mohl/a nabídnout odpovídající platby: 
 
• Typ smlouvy (s pojistkou/bez pojistky) 
• Zůstatek k úhradě 
• Podmínky opožděných plateb a případných úroků či sankcí 
• Opožděné platby 
• Případná pojistka vážící se ke smlouvě 
 
Předem děkuji. 
 
S pozdravem 

 

 

 

 

 

Zdroj: Půjčujte si s rozumem, Sdružení SPES  

 

 

vzor dopisu věřiteli  
 

Žádost o snížení splátek 
 
 

Adresa věřitele 
 
Rodné číslo: 
Adresa: 
Číslo smlouvy: 
 

V místě, datum 
 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
uzavřel/a jsem se Vaší společností dne 15. 6. 2004 smlouvu o úvěru, kde 
jistina úvěru činí 60.000 Kč (slovy šedesáttisíc korun českých). Tento úvěr 
jsem se zavázal/a splatit formou 60 měsíčních splátek, každou ve výši 
1.487,93 Kč, splatných vždy 15. dne každého kalendářního měsíce. Tuto 
svou povinnost řádně a pravidelně plním. 
 
V současné době se však potýkám s finančními problémy spojenými s 
rostoucími nezbytnými náklady na domácnost, a to především ve spojení s 
výdaji na ... 
 
Dovoluji si proto požádat Vaši společnost o umožnění snížení výše 
měsíčních splátek z 1.487,93 Kč na 1.000 Kč. Zavazuji se, že jakmile se má 
situace vyřeší, opět navýším měsíční splátku. 
Pokud by snížení nebylo možné, prosím Vás o odklad splátek na dobu ... 
měsíců, než se má situace zlepší. 
 
Pevně věřím, že pochopíte mou těžkou situaci a vyjdete této mé žádosti 
vstříc. 
 
Předem děkuji. 
 
S pozdravem 
 

 

 

Zdroj: Půjčujte si s rozumem, Sdružení SPES 



 

 

vzor dopisu věřiteli  
 

Žádost o sdělení stavu dluhu 
 
 

Adresa věřitele 
 
 
Rodné číslo: 
Adresa: 
Číslo smlouvy: 
 

 
V místě, datum 

 
Vážená paní, vážený pane, 
 
nově se vyskytly jisté okolnosti, které mně ztěžují splácení mých dluhů. 
Chtěl bych Vás proto požádat o zaslání kopie mého splátkového kalendáře, 
abych mohl svou situaci aktivně řešit. 
 
Uvítal bych, kdybyste mně sdělili aktuální výši mého dluhu, případně zdali 
nedošlo k nějakým právním úkonům týkajícím se mého dluhu. 
 
Prosím, sdělte mi následující informace, abych mohl/a vytvořit plán splátek 
všech mých dluhů a abych Vám mohl/a nabídnout odpovídající platby: 
 
• Typ smlouvy (s pojistkou/bez pojistky) 
• Zůstatek k úhradě 
• Podmínky opožděných plateb a případných úroků či sankcí 
• Opožděné platby 
• Případná pojistka vážící se ke smlouvě 
 
Předem děkuji. 
 
S pozdravem 

 

 

 

 

 

Zdroj: Půjčujte si s rozumem, Sdružení SPES 

 

 

vzor dopisu věřiteli  
 

Žádost o snížení splátek 
 
 

Adresa věřitele 
 
Rodné číslo: 
Adresa: 
Číslo smlouvy: 
 

V místě, datum 
 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
uzavřel/a jsem se Vaší společností dne 15. 6. 2004 smlouvu o úvěru, kde 
jistina úvěru činí 60.000 Kč (slovy šedesáttisíc korun českých). Tento úvěr 
jsem se zavázal/a splatit formou 60 měsíčních splátek, každou ve výši 
1.487,93 Kč, splatných vždy 15. dne každého kalendářního měsíce. Tuto 
svou povinnost řádně a pravidelně plním. 
 
V současné době se však potýkám s finančními problémy spojenými s 
rostoucími nezbytnými náklady na domácnost, a to především ve spojení s 
výdaji na ... 
 
Dovoluji si proto požádat Vaši společnost o umožnění snížení výše 
měsíčních splátek z 1.487,93 Kč na 1.000 Kč. Zavazuji se, že jakmile se má 
situace vyřeší, opět navýším měsíční splátku. 
Pokud by snížení nebylo možné, prosím Vás o odklad splátek na dobu ... 
měsíců, než se má situace zlepší. 
 
Pevně věřím, že pochopíte mou těžkou situaci a vyjdete této mé žádosti 
vstříc. 
 
Předem děkuji. 
 
S pozdravem 
 

 

 

Zdroj: Půjčujte si s rozumem, Sdružení SPES 


