
  Číslo žádosti 

    

 

ŽÁDOST O SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 

1. Základní informace o ŽADATELI O ÚVĚR 
 

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: 

  

 

2. Informace o požadovaném úvěru 
  Spotřebitelský úvěr   Spotřebitelský úvěr na bydlení 

Účel úvěru: ……………………………………………………………………………… 

Požadovaná výše úvěru………………… Požadovaná splatnost úvěru ………………... 

 

3. Informace o žadateli o úvěr 

A. Informace o příjmech žadatele o úvěr 
Z možností níže uveďte veškeré své příjmy: 

 Zaměstnání v ČR 

 

 Zaměstnání v zahraničí 

Zaměstnavatel (název):   IČO:               

Zaměstnán od: (dd.mm.rrrr)    
Pracovní 
zařazení: 

 

 na dobu neurčitou            na dobu určitou do:   

 Čistý měsíční příjem (průměr za 12M):  Telefon na mzdové oddělení:  

 Převažující příjem je vyplácen v (měna):   
Převažující aktiva pro splácení 
jsou držena v (měna):  

 

 Srážky ze mzdy na základě nařízeného výkonu rozhodnutí:  jsou        nejsou prováděny 

 Prohlašuji, že nyní  jednám  nejednám o skončení mého pracovního poměru. 

 

Způsob výplaty mzdy  na účet  v hotovosti 
 
Jsem  nejsem  zaměstnán/a ve společnosti, ve které jsem vlastníkem podílu většího než 50%, či  v 
níž je vlastníkem podílu většího než 50 % osoba mě blízká ve smyslu ust. §22 zákona č. 89/2012 Sb.  

 
 

 Podnikání 
Předmět podnikání:   Konkrétní popis činnosti:  

Čistý měsíční příjem1:   Datum zahájení činnosti:   

 IČO:    

 Prohlašuji, že  dlužím   nedlužím finančnímu úřadu, soc. a zdrav. pojišťovně, aktuálně  mám  nemám bankovní 
a nebankovní závazky po splatnosti a  je   není proti mě vedeno exekuční řízení.  

                                                             

1 uveďte průměrný měsíční příjem za poslední účetně uzavřené období a průměrný měsíční příjem za aktuální účetní 

období (bez ohledu na počet měsíců) 



  Ostatní příjmy Způsob výplaty 

  příjem z nájmu Čistý měsíční příjem (průměr za 12M)     na účet         v hotovosti 

 Typ pronajímané nemovitosti: ……………………  

  starobní důchod Výše důchodu:                            na účet         v hotovosti 

  invalidní důchod    

      částečný         plný Výše důchodu:                            na účet         v hotovosti 

  rodičovský příspěvek Výše příspěvku:                            na účet         v hotovosti 

  výživné Výše výživného:                            na účet         v hotovosti 

  výsluhový příspěvek Výše příspěvku:                            na účet         v hotovosti 

  jiný příjem Výše příjmu:                            na účet         v hotovosti 

 
 Majetková účast ve společnosti 

 
 
Vlastnický podíl (v%)  

 Název:   IČO:   

Z účasti na společnosti mám čistý měsíční příjem:  

Prohlašuji, že společnost  dluží  nedluží finančnímu úřadu, sociál. a zdrav. 
pojišťovně, aktuálně  má   nemá bankovní a nebankovní závazky po splatnosti a   
je   není proti ní vedeno exekuční řízení. 

  

Údaje o podnikání (vyplní žadatel, 
který má oprávnění podnikat, ale 
nedokládá z podnikání příjem) 

IČO: …………………………………. 
 
Prohlašuji, že  dlužím nedlužím finančnímu úřadu, sociál. a zdrav. pojišťovně, 
aktuálně  mám  nemám bankovní a nebankovní závazky po splatnosti a  je 

 není proti mně vedeno exekuční řízení. 

 

 

B. Domácnost a náklady bydlení žadatele o úvěr 
 

Rodinný stav: 

 ženatý/vdaná 

   Jmění manželů: 
      společné 
      zúžené 

 svobodný/á 
 rozvedený/á 

(SJM vypořádáno) 
 rozvedený/á 

(SJM nevypořádáno) 

 vdovec/vdova 
 registrovaní 

partneři 
 

Složení domácnosti: 

Počet osob v domácnosti      …… 

Z toho:                                  …… 
Dospělí                                 …… 
Děti do 6 let                          …… 
Děti 6 – 10 let                       …… 
Děti 11 – 15 let                     …… 
Nezaop. 15 – 26 let               …… 

Současné bydlení: 

 vlastní byt/dům se zástavou 

 vlastní byt/dům bez zástavy 
 družstevní vlastnictví 
 státní/obecní byt 
 nájem v bytě ve vlastnictví jiné osoby 
 u rodičů, u rodinných příslušníků  
 ubytovna/kolej 

 ostatní 

Pravidelné měsíční náklady na domácnost (tedy vše co vynaložíte na bydlení, včetně případného nájmu a nákladů na energie, 

stravování, potraviny, ošacení, sportovní a jiné vybavení dle zájmů členů domácnosti, školu a zájmové kroužky dětí, dopravu 

do zaměstnání atd.) činí …………. Kč.  

Domácnost  sdílím  nesdílím se spolužadatelem o úvěr. Náklady na domácnost  zahrnují  nezahrnují i všechny 

náklady na domácnost spolužadatele č…….., se kterým máme společnost domácnost. 

 Prohlašuji, že   mám  nemám vyživovací povinnost k osobám, se kterými nesdílím domácnost, 

 jsem  nejsem účastníkem občanského soudního řízení, trestního řízení, správního řízení soudního, 

či správního řízení, 

 očekávám  neočekávám v nejbližší době (9 měsíců) narození potomka, 

všechny výše uvedené informace jsou úplné a pravdivé. 

 

 



C. Závazky žadatele o úvěr 
 

Závazky hrazené ve splátkách (uveďte veškeré závazky – dluhy, které hradíte ve splátkách – jedná se zejména o všechny 

typy úvěrů a půjček, u nichž je sjednáno splácení ve splátkách, leasingů, a dále i např. výživné, či úložky na penzijní připojištění, 

pojištění osob či věcí atd.) 

Věřitel Typ závazku 
Výše 

závazku 

 

Doba, do kdy 

musíte závazek 

hradit 

Výše 

splátky/četnost 

splátek 

Bude zcela 

splaceno před 

čerpáním úvěru 

Bude splaceno 

z požadovaného 

úvěru 

    Kč/   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

    Kč/   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

    Kč/   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

    Kč/   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

    Kč/   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

    Kč/   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

    Kč/   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

    Kč/   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

    Kč/   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

    Kč/   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

 

Závazky splatné jednorázově (uveďte veškeré závazky, které máte, a které jsou splatné jednorázově – jedná se typicky o 

závazky vzniklé v důsledku užívání kreditní karty, sjednaného kontokorentu, ale i jiné závazky jako například závazky 

k náhradě škody, či vypořádání SJM, a to bez ohledu na to, zda jsou sjednány na základě smlouvy, určeny soudním 

rozhodnutím, či k nim máte povinnost ze zákona) 

Věřitel 
Typ 

Závazku 
Výše závazku 

Bude zcela splaceno 

před čerpáním úvěru 

Bude splaceno 

z požadovaného úvěru 

  Kč   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

  Kč   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

  Kč   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

  Kč   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

  Kč   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

 

Závazky za jejichž splnění jste se osobně zaručil (ručitelská prohlášení, aval na směnce) 

Věřitel Výše závazku 

Bude Váš závazek 

ukončen před čerpáním 

úvěru 

Bude splaceno z požadovaného úvěru 

 Kč   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

 Kč   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

 Kč   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

 

 

 

 

 

 



4. INFORMACE O SPOLUŽADATELI č. 1  

 

Základní informace o spolužadateli č. 1 

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: 

  

 

A. Informace o příjmech spolužadatele č. 1 
Z možností níže uveďte veškeré své příjmy: 

 Zaměstnání v ČR 

 

 Zaměstnání v zahraničí 

Zaměstnavatel (název):   IČO:               

Zaměstnán od: (dd.mm.rrrr)    
Pracovní 
zařazení: 

 

 na dobu neurčitou            na dobu určitou do:   

 Čistý měsíční příjem (průměr za 12M):  Telefon na mzdové oddělení:  

 Převažující příjem je vyplácen v (měna):   
Převažující aktiva pro splácení 
jsou držena v (měna):  

 

 Srážky ze mzdy na základě nařízeného výkonu rozhodnutí:  jsou        nejsou prováděny 

 Prohlašuji, že nyní  jednám  nejednám o skončení mého pracovního poměru. 

 

Způsob výplaty mzdy  na účet  v hotovosti 
 
Jsem  nejsem  zaměstnán/a ve společnosti, ve které jsem vlastníkem podílu většího než 50%, či  v 

níž je vlastníkem podílu většího než 50 % osoba mě blízká ve smyslu ust. §22 zákona č. 89/2012 Sb.  

 

 Podnikání 
Předmět podnikání:   Konkrétní popis činnosti:  

Čistý měsíční příjem2:   Datum zahájení činnosti:   

 IČO:    

 Prohlašuji, že  dlužím   nedlužím finančnímu úřadu, soc. a zdrav. pojišťovně, aktuálně  mám  nemám bankovní 
a nebankovní závazky po splatnosti a  je   není proti mě vedeno exekuční řízení.  

                                                             

2 uveďte průměrný měsíční příjem za poslední účetně uzavřené období a průměrný měsíční příjem za aktuální účetní 

období (bez ohledu na počet měsíců) 



  Ostatní příjmy Způsob výplaty 

  příjem z nájmu Čistý měsíční příjem (průměr za 12M)     na účet         v hotovosti 

 Typ pronajímané nemovitosti: ……………………  

  starobní důchod Výše důchodu:                            na účet         v hotovosti 

  invalidní důchod    

      částečný         plný Výše důchodu:                            na účet         v hotovosti 

  rodičovský příspěvek Výše příspěvku:                            na účet         v hotovosti 

  výživné Výše výživného:                            na účet         v hotovosti 

  výsluhový příspěvek Výše příspěvku:                            na účet         v hotovosti 

  jiný příjem Výše příjmu:                           
 na účet         v hotovosti 

 

 
 Majetková účast ve společnosti 

 
 
 
 
Vlastnický podíl (v%)  

 

 
 
 
 
Název:  

 

 
 
 
 
IČO:  

 

Z účasti na společnosti mám čistý měsíční příjem:  

Prohlašuji, že společnost  dluží  nedluží finančnímu úřadu, sociál. a zdrav. 
pojišťovně, aktuálně  má   nemá bankovní a nebankovní závazky po splatnosti a   
je   není proti ní vedeno exekuční řízení. 

  

Údaje o podnikání (vyplní žadatel, 
který má oprávnění podnikat, ale 
nedokládá z podnikání příjem) 

IČO: …………………………………. 
 
Prohlašuji, že  dlužím nedlužím finančnímu úřadu, sociál. a zdrav. pojišťovně, 
aktuálně  mám  nemám bankovní a nebankovní závazky po splatnosti a  je 

 není proti mně vedeno exekuční řízení. 

 

 

B. Domácnost a náklady bydlení spolužadatele č. 1 
 

Rodinný stav: 

 ženatý/vdaná 
   Jmění manželů: 
      společné 
      zúžené 

 svobodný/á 
 rozvedený/á 

(SJM vypořádáno) 
 rozvedený/á 

(SJM nevypořádáno) 
 vdovec/vdova 
 registrovaní 

partneři 

 

Složení domácnosti: 

Počet osob v domácnosti      …… 
Z toho:                                  …… 
Dospělí                                 …… 
Děti do 6 let                          …… 

Děti 6 – 10 let                       …… 
Děti 11 – 15 let                     …… 
Nezaop. 15 – 26 let               …… 

Současné bydlení: 

 vlastní byt/dům se zástavou 
 vlastní byt/dům bez zástavy 
 družstevní vlastnictví 
 státní/obecní byt 

 nájem v bytě ve vlastnictví jiné osoby 
 u rodičů, u rodinných příslušníků  
 ubytovna/kolej 

 ostatní 

Pravidelné měsíční náklady na domácnost (tedy vše co vynaložíte na bydlení, včetně případného nájmu a nákladů na energie, 

stravování, potraviny, ošacení, sportovní a jiné vybavení dle zájmů členů domácnosti, školu a zájmové kroužky dětí,  dopravu 

do zaměstnání atd.) činí …………. Kč.  

Domácnost  sdílím  nesdílím s žadatelem či spolužadatelem o úvěr. Náklady na domácnost  zahrnují  nezahrnují i 

všechny náklady na domácnost  žadatele   spolužadatele č…….., se kterým/i máme společnost domácnost. 

 Prohlašuji, že   mám  nemám vyživovací povinnost k osobám, se kterými nesdílím domácnost, 

 jsem  nejsem účastníkem občanského soudního řízení, trestního řízení, správního řízení soudního, 

či správního řízení, 

 očekávám  neočekávám v nejbližší době (9 měsíců) narození potomka, 

všechny výše uvedené informace jsou úplné a pravdivé. 



C. Závazky spolužadatele č. 1 
 

Závazky hrazené ve splátkách (uveďte veškeré závazky – dluhy, které hradíte ve splátkách – jedná se zejména o všechny 

typy úvěrů a půjček, u nichž je sjednáno splácení ve splátkách, leasingů, a dále i např. výživné, či úložky na penzijní připojištění, 

pojištění osob či věcí atd.) 

Věřitel Typ závazku 
Výše 

závazku 

 

Doba, do kdy 

musíte závazek 

hradit 

Výše 

splátky/četnost 

splátek 

Bude zcela 

splaceno před 

čerpáním úvěru 

Bude splaceno 

z požadovaného 

úvěru 

    Kč/   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

    Kč/   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

    Kč/   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

    Kč/   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

    Kč/   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

    Kč/   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

    Kč/   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

    Kč/   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

    Kč/   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

    Kč/   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

 

Závazky splatné jednorázově (uveďte veškeré závazky, které máte, a které jsou splatné jednorázově – jedná se typicky o 

závazky vzniklé v důsledku užívání kreditní karty, sjednaného kontokorentu, ale i jiné závazky jako například závazky 

k náhradě škody, či vypořádání SJM, a to bez ohledu na to, zda jsou sjednány na základě smlouvy, určeny soudním 

rozhodnutím, či k nim máte povinnost ze zákona) 

Věřitel 
Typ 

Závazku 
Výše závazku 

Bude zcela splaceno 

před čerpáním úvěru 

Bude splaceno 

z požadovaného úvěru 

  Kč   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

  Kč   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

  Kč   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

  Kč   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

  Kč   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

 

Závazky za jejichž splnění jste se osobně zaručil (ručitelská prohlášení, aval na směnce) 

Věřitel Výše závazku 

Bude Váš závazek 

ukončen před čerpáním 

úvěru 

Bude splaceno z požadovaného úvěru 

 Kč   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

 Kč   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

 Kč   Ano  /    Ne   Ano  /   Ne 

 

 

 

 

 

 



5. Zajištění úvěru 

A. Ručitel (každý ručitel vyplní formulář Informace o ručiteli ke spotřebitelskému úvěru) 

 

 

Ručitel č. 1 

Jméno, příjmení …………………………….. Adresa ………………………. Kontakt ……………… 

Vztah k žadateli …………………………….. Zaměstnání …………………… 

 

Ručitel č. 2 

Jméno, příjmení …………………………….. Adresa ………………………. Kontakt ……………… 

Vztah k žadateli …………………………….. Zaměstnání …………………… 

 

B. Zástavní právo k nemovité věci 
 

Nemovitá věc č. 1 

Druh nemovité věci (rodin. dům, byt, pozemek, atp.) ……………………………… Vlastník  ………………... 

Označení nemovité věci údaji z katastru nemovitostí: Katastrální území   ………………………… LV č.………….. 

Pozemek p.č.  ……………………. Stavba č.p./č.e. ……………….. 

V souvislosti s nemovitou věcí    je    není vedeno soudní či správní řízení 

 

Pojištění nemovité věci č. 1:         Ano (mám)   Ne (nemám) Je uzavřeno u pojistitele:    

Číslo pojistné smlouvy:  Pojistná částka ve výši:   

Pojištěná rizika:  

Pojistné plnění    je    není vinkulováno ve prospěch třetí osoby 

 

Nemovitá věc č. 2 

Druh nemovité věci (rodin. dům, byt, pozemek, atp.) ……………………………… Vlastník  ………………... 

Označení nemovité věci údaji z katastru nemovitostí: Katastrální území   ………………………… LV č.………….. 

Pozemek p.č.  ……………………. Stavba č.p./č.e. ……………….. 

V souvislosti s nemovitou věcí    je    není vedeno soudní či správní řízení 

 

Pojištění nemovité věci č. 2:         Ano (mám)   Ne (nemám) Je uzavřeno u pojistitele:    

Číslo pojistné smlouvy:  Pojistná částka ve výši:   

Pojištěná rizika:  

Pojistné plnění    je    není vinkulováno ve prospěch třetí osoby 

 

 

C. Zástavní právo k pohledávce 
 

 

Pohledávka č. 1 

Vlastník pohledávky ……………………………………  Dlužník ……………….................................... 

Výše pohledávky   …………………………   Splatnost pohledávky  ……………………… Zajištění ………………………... 

 

Pohledávka č. 2 

Vlastník pohledávky ……………………………………  Dlužník ……………….................................... 

Výše pohledávky   …………………………   Splatnost pohledávky  ……………………… Zajištění ………………………... 

 

 

 

 

 



6. Povinné přílohy k žádosti 
Spolu s žádostí o úvěr nám musíte předat následující přílohy: 

a) Formulář informace o spolužadateli, v případě, že úvěr je poskytován více osobám 

b) Doklad o příjmu a jeho vyplácení pro všechny Vámi výše uvedené druhy příjmu (potvrzení od zaměstnavatele, 
rozhodnutí o přiznání důchodu, daňové přiznání, nájemní smlouvy atd.), 

c) Výpisy z účtu za poslední 3 měsíce, 

d) Výpis z registrů klientských informací CBCB, CNCB  

e) Formulář informace o ručiteli v případě, že úvěr má být zajištěn prohlášením ručitele, 

f) Znalecký posudek ne starší než 6 měsíců, aktuální list vlastnictví, snímek katastrální mapy, pokud není součástí 
znaleckého posudku, fotodokumentaci, pokud není součástí znaleckého posudku, k nemovité věci, která má 
zajišťovat úvěr, 

g) V případě, že dokládáte příjem z podnikání, potvrzení o bezdlužnosti u FÚ, orgánům soc. zabezpečení a zdravotní 
pojišťovně 

h) V případě, že dokládáte příjem z majetkové účasti ve společnosti, či zaměstnání ve společnosti, ve které jste 
vlastníkem podílu většího než 50 % Vy, nebo osoba Vám blízká ve smyslu ust. §22 zákona č. 89/2012 Sb., potvrzení 
o bezdlužnosti společnosti u FÚ, orgánů soc. zabezpečení a zdravotní pojišťovny a dále výkazy společnosti.  

i) V případě, že se jedná o účelový úvěr doklady k prokázání účelovosti (např. návrh kupní smlouvy na nemovitost, či 
vyčíslení závazků atd…) 

j) V případě, že je v souvislosti s nemovitou věcí, která má zajišťovat poskytnutý úvěr vedeno soudní či správní řízení, 
doložte dokumentaci k tomuto řízení.  

 

7. Závěrečné prohlášení 
Čestně prohlašuji(eme), že údaje uvedené v této žádosti o úvěr, včetně jejích příloh, jsou úplné a pravdivé a beru(eme) 

na vědomí, že uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů by mělo za následek odmítnutí žádosti o úvěr nebo 

odstoupení od smlouvy o úvěru. V případě jakýchkoliv změn údajů, popř. skutečností uvedených v žádosti o úvěr 

budu(me) Peněžní dům, spořitelní družstvo neprodleně písemně informovat. Dále prohlašuji(eme), že právo disponovat 

s mým (naším) majetkem není ke dni podání žádosti o úvěr žádným způsobem omezeno a není mi (nám) známo, že by 

toto omezení mohlo nastat. 

Beru(eme) na vědomí, že mi (nám) Peněžní dům, spořitelní družstvo úvěr může poskytnout, jen když budu(eme) 

splňovat všechny k tomu stanovené podmínky. Dále beru(eme) na vědomí, že smlouvu o úvěru se mnou (s námi) Peněžní 

dům, spořitelní družstvo nemůže uzavřít, dokud neproběhnou všechny potřebné schvalovací procesy podle jeho 

vnitřních pravidel. Prohlašuji(eme) tedy, že se nespoléhám(e) na to, že se mnou (s námi) smlouvu o úvěru Peněžní dům, 

spořitelní družstvo uzavře a že mi (nám) poskytne úvěr a další služby, dokud není smlouva o úvěru skutečně uzavřena. 

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

pracovní poměr v PD. 

 

V Uherském Hradišti, dne ……………………… 

 

 

 

…………………………………..    ………………………………. 

  Žadatel      Spolužadatel 1    

 

 

     

 

 

Za Peněžní dům, spořitelní družstvo převzal dne ……………………………………………… 

     (datum a podpis oprávněné osoby) 

 

 


