žádost o poskytnutí úvěru
Požadovaná výše úvěru

Požadovaný účel

Na požadovanou dobu

Evidenční číslo

Informace o žadateli
Jméno, příjmení, titul, firma
Rodné příjmení

Státní příslušnost

Rodné číslo

IČO

Číslo OP

Rodinný stav

Druhý doklad (druh/číslo)

Vzdělání

Společné jmění manželů

běžné

zúžené

Trvalé bydliště
Ulice

č.p/č.o.

Obec

Část obce

PSČ

Okres

Kontaktní údaje
Adresa pobytu (je-li jiná než trvalé bydliště)
Tel. domů

Tel. práce

Mobil

email

Číslo bankovního účtu

Údaje o zaměstnání
OSVČ

Ano

Ne

Název zaměstnavatele

Sídlo

Odvětví

Pracovní zařazení

Zaměstnán(a) od

na dobu

Mzda vyplácena

hotově

neurčitou

určitou

do

na účet

Údaje o bydlení
vlastní rodinný dům

vlastní družstevní byt

nájemní byt

jiné bydlení

byt v osobním vlastnictví
- uveďte

Domácnost
Počet osob v domácnosti

Počet vyživovaných osob/jejich věk

Příjmy a výdaje žadatele a spolužadatele
Čistý měsíční příjem žadatele

Další měsíční příjem žadatele

Celkem příjmy za
měsíc

Splátky žadatele
měsíčně celkem *

Jiné měsíční výdaje žadatele
(např. na bydlení) **

Celkem výdaje za
měsíc

Čistý měsíční příjem
spolužadatele

Další měsíční příjem
spolužadatele

Celkem příjmy za
měsíc

Splátky spolužadatele měsíčně
celkem *

Jiné měsíční výdaje
spolužadatele **

Celkem výdaje za
měsíc

Současný zůstatek všech závazků žadatele ***

Současný zůstatek všech závazků spolužadatele ***

*má se na mysli součet všech měsíčních splátek půjček, úvěrů, leasingů, a jiných pravidelných měsíčních splátek na závazky žadatele (spolužadatele)
** má se na mysli souhrn osobních nebo rodinných výdajů na bydlení, na léky a lékařskou péči, na telefon, na zájmy, sportovní aktivity, koníčky výdaje na výživné či jiných pravidelných
měsíčních plateb zatěžujících měsíční rozpočet žadatele (spolužadatele) (částku vypočtěte v příloze této žádosti)

*** (částku vypočtěte v příloze této žádosti)

Informace o spolužadateli (manžel, druh, jiná osoba)
Jméno, příjmení, titul, firma
Rodné příjmení

Státní příslušnost

Rodné číslo

IČO

Číslo OP

Rodinný stav

Druhý doklad (druh/číslo)

Vzdělání

Mobil

email

Společné jmění manželů

běžné

zúžené

Trvalé bydliště
Ulice

č.p/č.o.

Obec

Část obce

PSČ

Okres

Údaje o zaměstnání
OSVČ

Ano

Ne

Název zaměstnavatele

Sídlo

Odvětví

Pracovní zařazení

Zaměstnán(a) od
Mzda vyplácena

na dobu
hotově

neurčitou

určitou

do

na účet

(přijatelná výše splátky, navrhovaný způsob zajištění a jiné):
Poznámka

Přikládám následující dokumenty
výpis listu vlastnictví

katastrální mapu

znalecký posudek

fotodokumentaci

nabývací titul

zástavní smlouvu

fotokopii OP

výpis z OR

potvrzení o příjmu

daňové přiznání

exekuční příkaz

jiné

Exekuce
K dnešnímu dni je proti žadateli vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí.

Ano

Ne

K dnešnímu dni je proti spolužadateli vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí.

Ano

Ne

O vaší nabídce jsem se dozvěděl(a)
z webových stránek

z tištěné inzerce

z billboardu

jinak

- uveďte

Prohlášení
Prohlašuji, že všechny zde uvedené informace jsou úplné, pravdivé a nejsou nijak zkreslené. Na žádost doložím doklady k ověření těchto informací, případně informace
vysvětlím nebo doplním. Nesplním-li některou z těchto povinností a důsledkem toho nebude poskytovatel úvěru schopen posoudit mou úvěruschopnost, beru na vědomí, že
spotřebitelský úvěr nebude poskytnut.
Souhlasím se zpracováním zde uvedených osobních údajů poskytovatelem úvěru, jemuž bude žádost předložena za účelem vyřízení finančního produktu, a to běžnými
prostředky. Žadatel a spolužadatel souhlasí, aby byli případně v budoucnu informováni o nabídce finančních služeb poskytovatelem úvěru.

Dne

Podpis žadatele, spolužadatele

