
Splátkový prodej 

Splátkový prodej zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského úvěru společnosti Essox s.r.o. 
 
Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný. 

 

A. Podmínky uzavření smlouvy 

 minimální výše úvěru je 3000,- Kč, max. 200.000,-Kč (nebo dle omezení spl.produktu) 

 žadatel musí být občan ČR starší 18 let 

 zaměstnanec se stálým příjmem (nesmí být ve zkušební nebo výpovědní lhůtě) 

 podnikatel - fyzická osoba OSVČ (musí podnikat min. 1 rok) 

 důchodce (starobní, invalidní, výsluha) 

 žena/muž na mateřské dovolené 

Úvěrovou smlouvu nemohou uzavřít: nezaměstnaní, studenti, ženy/muži pobírající jakékoli sociální dávky 

(kromě rodičovského příspěvku). 

B. Potřebné doklady 

U úvěru do 60.000 Kč stačí pouze 2 doklady totožnosti a není třeba dokládat potvrzení o výši příjmů! 

 první doklad totožnosti: platný občanský průkaz 

 druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list 

U úvěru nad 60.000 Kč je třeba dále doložit: 

 zaměstnanec: potvrzení o výši příjmů ne starší než 1 měsíc 

 OSVČ: kopie daňového přiznání s razítkem FÚ a přílohami 

 důchodce: kopie výměru důchodu, výpisu z účtu nebo složenky, kde je vidět částka 

 rodič na mateřské dovolené: kopie výměru mateřské dávky 

U úvěru nad 100.000 Kč je třeba doložit doklad pro ověření adresy - kopie výpisu z bankovního účtu nebo účtu 

za telefon, elektřinu nebo plyn, nebo doklad o SIPO 

C. Pojištění schopnosti splácet 

Společně s Komerční pojišťovnou a.s. Vám nabízíme výhodné pojištění schopnosti splácet, kdy v případě 

prokázání pojistné události bude dle pojistných podmínek úvěr doplacen pojišťovnou za Vás. 

Pojištění se sjednává pro případy: 

 pracovní neschopnosti 

 ztráty zaměstnání 

 plné invalidity 

 úmrtí 

Příklad: Pojištění úvěru ve výši 10.000,- Kč Vás bude stát pouze 20,- Kč měsíčně. Tato částka se připočte k 

měsíční splátce automaticky při sjednání úvěru. 

 

 

 

 



D. Jak postupovat při nákupu na splátky? 

 Vybrané zboží vložte do košíku tlačítkem KOUPIT. Můžete najednou nakoupit i více výrobků - 

nezapomeňte na potřebné příslušenství ke kupovanému zboží apod. 

 Otevřete košík, vyberte způsob dopravy a způsob úhrady – Na splátky ESSOX a pokračujte dále 

tlačítkem Objednat. 

 Vyplňte Vaše kontaktní údaje pro objednávku a dokončete odeslání objednávky. 

 Po přesměrování na stránky společnosti ESSOX vyplňte žádost o úvěr a odešlete ji ke zpracování. 

 Výsledek posouzení žádosti obdržíte do 15 minut nebo nejdéle následující pracovní den. 

 E-mail s výsledkem posouzení bude obsahovat odkaz na stažení úvěrové smlouvy a další instrukce k 

vyřízení úvěru. 

Důležité upozornění: zboží objednané na splátky může fyzicky převzít pouze osoba žadatele o úvěr po ověření 

totožnosti dopravcem na základě předloženého občanského průkazu nebo cestovního pasu. Nelze tedy pověřit 

jinou osobu převzetím zboží objednaného na splátky ESSOX. 

 

 

E. Příklady splátkových produktů 

 
 

více informací naleznete zde: https://eshop.essox.cz/Calculator.aspx?id=5361002 

 

 

V případě dotazů k některému ze splátkových produktů nás neváhejte kontaktovat. 

https://eshop.essox.cz/Calculator.aspx?id=5361002
https://eshop.essox.cz/Calculator.aspx?id=5361002

