
Poskytovatelem úvěru je ESSOX s.r.o., dceřiná společnost Komerční banky, a.s., se 
sídlem F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice, IČ 26764652, společnost je 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 12814.

SJEDNEJTE SI PŮJČKU 
JEDNODUŠE A SAMI

K TELEFONICKÉMU 
SCHVALOVÁNÍ PŮJČKY 

SI PŘIPRAVTE:

POKUD ŽÁDÁTE JAKO FYZICKÁ OSOBA 
PODNIKATEL (OSVČ):
¡ vaše IČ a DIČ
¡ adresu sídla firmy a adresu provozovny
¡ datum, od kterého podnikáte
¡ váš roční obrat (pokud nebylo podáno daňové 

přiznání, předpokládaný obrat)

POKUD ŽÁDÁTE JAKO FYZICKÁ OSOBA:
¡ výši vašeho čistého měsíčního příjmu
¡ váš celkový příjem (pokud máte ještě další příjmy 

kromě zaměstnání)
¡ celkový příjem domácnosti (součet Vašeho 

příjmu a  příjmu manžela/manželky/partnera 
ve společné domácnosti)

¡ výdaje na bydlení (měsíční platby spojené 
s bydlením – nájemné, elektřina, plyn)

¡ splátky ostatních úvěrů (vč. splátky hypotéky)
¡ výdaje na spoření (pravidelné měsíční úložky 

na stavební spoření, kapitálové životní pojištění, 
penzijní připojištění)

¡ ostatní měsíční výdaje (pravidelné měsíční 
výdaje na  pojištění domácnosti nebo vozidla, 
výživné)

NAVÍC POKUD JSTE ZAMĚSTNANEC TAKÉ:
¡ název, adresu, telefon zaměstnavatele
¡ od kdy jste zaměstnán a typ pracovní smlouvy 

(doba určitá/neurčitá)

NAVÍC POKUD POBÍRÁTE DÁVKY TYPU 
STAROBNÍ DŮCHOD, MATEŘSKÁ DOVOLENÁ, 
INVALIDNÍ DŮCHOD, ... TAKÉ:
¡ od kdy pobíráte dávku a typ dávky

Operátorka si může v  průběhu hovoru vyžádat zaslání 
dalších podkladů k  posouzení (např. 2 poslední výplatní 
pásky, výpis z účtu, kde jsou vidět 2 poslední připsané mzdy, 
kopie „printscreen“ obrazovek mobilního bankovnictví, 
kde jsou vidět 2 poslední připsané mzdy, poslední 
daňové přiznání podané na  finanční úřad včetně příloh, 
důchodový výměr/rozhodnutí o přiznání dávky). Vyžádané 
podklady nám, prosím, zašlete emailem na  adresu 
IP@essox.cz.

PŮJČKA PO TELEFONU

800 770 780
Pracovní doba: pondělí - pátek 8-19 hod, sobota 8-12 hod

Bezplatné telefonní číslo

¡ občanský průkaz (případně náhradní doklad za OP, 
u cizince Doklad o pobytu)

¡ druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, karta 
zdravotní pojišťovny, rodný list, cestovní pas, 
zbrojní průkaz)

1. krok - IDENTIFIKACE
 Prodejce si od vás k provedení identifikace vyžádá:

2. krok - VOLEJTE 800 770 780

¡ V  úvodu hovoru vyslechnete Souhlas se 
zpracováním osobních údajů, poté budete 
spojeni s operátorkou

¡ Mějte připravený identifikační kód, který jste 
obdrželi SMSkou

¡ S operátorkou si nastavte půjčku tak, jak vyhovuje 
vám (tabulka splátek je pouze orientační)

¡ Na vyzvání sdělte operátorce údaje uvedené v části 
„k telefonickému schvalování půjčky si připravte“

¡ Po  schválení půjčky obdržíte na  mobilní telefon 
odkaz, kde si můžete stáhnout kompletní Smlouvu 
o úvěru

¡ Smlouvu  podepište  prostřednictvím  SMS 
podpisu.

 Pokud jste nezvolili možnost SMS podpisu, smlouvu 
vytiskněte (pokud vám to Prodejce umožní, můžete 
vytisknout dokumenty přímo v  místě prodeje), 
podepište a  doručte na  adresu ESSOX s.r.o., 
F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice

Jako výsledek úspěšné identifikace obdržíte formou 
SMS na mobilní telefon identifikační kód.


