
Číslo žádosti: 

 

 

                    ŽÁDOS T  O P OSK YTN UT Í  ÚVĚ RU Č .  I .  .  /  .  .  .  .  
 

Žádám Peněžní dům, spořitelní družstvo (dále jen PD), Havlíčkova 1221, 686 01,  Uherské Hradiště, 

IČO: 64508889, o posouzení mé žádosti o poskytnutí úvěru / úvěrového produktu: 

1. a) ÚDAJE O KLIENTOVI  

Jméno a příjmení, titl.:                                                                        Rozený/á:                                        Číslo člena: 

                                                                                 

Adresa trvalého bydliště klienta včetně PSČ (dle občanského průkazu): 

 

Rodné číslo:                           Datum narození:                     Číslo OP:                                   Státní příslušnost: 

    

Stav:                                       Počet vyživovaných osob:       Věk dětí:                                    Datum vzniku členství: 

    

Telefon:                                                                                 Elektronická adresa: 

  

 

b) SPOLUŽADATEL (v případě manželství) 
Jméno a příjmení, titl.:                                                                                                           Rozený/á: 

                                                                                

Adresa trvalého bydliště včetně PSČ (dle občanského průkazu): 

 

Rodné číslo:                           Datum narození:                     Číslo OP:                                   Státní příslušnost: 

    

Zaměstnavatel spolužadatele: 

 

Telefon:                                                                                  Elektronická adresa: 

  

 

2. ÚDAJE O POŽADOVANÉM ÚVĚRU 

Požadovaná výše úvěru v Kč:   

Slovy: 

 

    

Požadované datum čerpání:    

Navrhovaný způsob splácení úvěru:   

a)          

jednorázově v plné výši a to dne:                                   

b) 

v  pravidelných měsíčních splátkách - počet splátek:  ve stejné výši:  

vždy posledního dne každého měsíce počínaje měsícem:                           poslední splátka:  

Objekt úvěru (popište co nejpřesněji, co bude z úvěru pořízeno): 

 

 

Upřesnění PD (klient nevyplňuje)   

    



Další požadavky:  

 

 

3. ÚDAJE O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU 

a) Třetí osoby v transakci (specifikovat – ručitelé FO, PO, spoludlužníci, avalisté, identifikační údaje, telefon, 

zaměstnání; následující osoby jsou ochotny, schopny a připraveny stát se v případě kladného posouzení této mé 

žádosti ručiteli mých závazků vůči PD, vyplývajících z požadovaného úvěru:) 

Jméno/název ručitele Datum nar./IČ Zaměstnání/předmět činnosti Kontakt-tel.,email 

    

    

    

b)  Zástavní právo k nemovitosti: 

Vlastník nemovitosti:                            Druh  nemovitosti:                                            Katastrální území: 

   

c)  Zástavní právo k pohledávce: 

Vlastník pohledávky:                            Vůči komu (peněžní ústav):                              Pohledávka ve výši: 

   

d)  Jiné formy ručení:  (specifikovat) 

 

 

4. CHARAKTERISTIKA ŽADATELE 

Účast žadatele na podnikání jiných subjektů 

Jméno/název IČ %podíl předmět čin. statut.orgán. 

     

     

     

Jakákoliv jiná personální a majetková propojenost žadatele na ostatní subjekty (specifikujte prosím 

ekonomicky spjatou skupinu osob): 

 

Jsou proti žadateli vedeny aktuální soudní spory? (v případě, že ano, uveďte jaké) 

 

 

Podnikatelský záměr 

Datum zahájení činnosti: 

 

Převládající činnost, hlavní náplň podnikání:  

 

 



Stručný popis vývoje a charakteru Vaší podnikatelské aktivity - Podnikatelský záměr 

(historie Vašeho podnikání, počet zaměstnanců, současná situace a Vaše plány do budoucna; sezónnost, výkyvy a 

trendy, silné a slabé stránky v porovnání s konkurencí, konkurenční výhody, nevýhody, kapacitní vytíženost, 

hladina zásob, výše ziskové marže, popis prostor, ve kterých podnikáte apod.; k doplnění údajů, které eventuelně 

nebylo možno uvést z důvodu nedostatku místa, resp. další důležité skutečnosti, které dle Vašeho názoru mohou 

být podstatné pro posouzení úvěrové žádosti, je možné uvést na samostatné příloze): 

 

  

 

 

 

5. EKONOMICKÉ UKAZATELE 

Výkaz o majetku a závazcích    

Majetek Na začátku období Na konci období 

Dlouhodobý hmotný majetek   

Dlouhodobý nehmotný majetek   

Peněžní prostředky v hotovosti   

Peněžní prostředky na bankovních účtech   

Cenné papíry a peněžní vklady   

Zásoby   

Pohledávky (bez půjček)   

Úvěry a půjčky (poskytnuté)   

Majetek celkem   

Závazky    

Závazky (bez úvěrů a půjček)   

Úvěry a půjčky (přijaté)   

Rezervy   

Závazky celkem   

Rozdíl (jmění)   

Výkaz příjmů a výdajů 

Příjmy   Na konci období 

Prodej zboží    

Prodej výrobků a služeb    

Ostatní    

Uzávěrková úprava příjmů    

Příjmy celkem    

Výdaje     

Nákup materiálu    

Nákup zboží    

Mzdy    

Pojistné    

Provozní režie    

Uzávěrková úprava výdajů (odpisy maj., cas. rozl. leasingu) 

  

 

Výdaje celkem    

Rozdíl mezi příjmy a výdaji    

 

 



Čestné prohlášení klienta o stavu závazků: 

 

Prohlašuji na svou čest, že ke dni podání této žádosti nemám jiné než níže uvedené závazky vůči třetím 

osobám včetně ručení a směnečných závazků a závazků vyplývajících z poskytnutí veškerých forem 

zajištění včetně zástavních práv. 

 

druh závazku věřitel počáteční 

výše závazku 

měsíční 

splátka  

od do zůstatek 

závazku 

- hypotéka       

       

- úvěry       

       

       

- leasing       

       

- výživné       

- ručení       

       

- exekuce       

       

       

       

- FÚ, OSSZ, ZP       

       

ostatní       

       

Celkem       

 

 

 

V__________________________ dne _____________                                    _____________________________ 

podpis žadatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PROHLÁŠENÍ KLIENTA 

Klient výslovně prohlašuje, že údaje v této žádosti jsou úplné, správné a pravdivé a že si je vědom všech 

následků případné nesprávnosti, nepravdivosti či neúplnosti kteréhokoli v této žádosti uvedeného údaje, 

včetně možného trestního postihu. 

Klient dále prohlašuje, že podle svého nejlepšího vědomí a svědomí souhlasí s údaji, doplněnými na základě 

jeho podkladů pracovníky PD do této jeho žádosti. 

Klient souhlasí s tím, že v případě negativního posouzení této žádosti budou materiály odevzdané v 

souvislosti s vyřizováním této žádosti ponechány dle uvážení PD ve vnitřní evidenci PD. 

Klient výslovně prohlašuje, že není osobou blízkou žádnému z členů volených orgánů PD ani žádné z osob, 

které mají pracovní poměr v PD. 

 

V __________________________  dne _____________ 

 

 

 

 

 

____________________________                                                                        _____________________________ 

podpis spolužadatele podpis žadatele 

 

 

 

 

 

OPRÁVNĚNÝ PRACOVNÍK PD 

 

V Uherském Hradišti dne _________________ __________________________ 

                         podpis přijímajícího pracovníka PD 


