Žádost o poskytnutí spotřebitelského úvěru

u společnosti Gentar s.r.o., IČO: 24307319, se sídlem Slavíkova 1568/23, 120 00 Praha 2,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195211

I.

Osobní údaje žadatele

Jméno, příjmení, titul

rodné číslo, IČO

Adresa trvalého pobytu

Korespondenční adresa

Datum narození

Pohlaví

Státní příslušnost

Druh a číslo dokladu totožnosti

Platnost dokladu

Telefon

E-mailová adresa

Rodinný stav

SJM (pokud se nejedná o zákonný režim, doložit doklady)

Forma bydlení

Počet vyživovaných osob

Politicky exponovaná osoba

II.

Informace o úvěru

Požadovaný typ úvěru
☐ Úvěr MINIMUM

Počet osob ve společné domácnosti

ANO

NE

☐ Úvěr STANDARD
☐ Úvěr DO PRODEJE
☐ požaduji výjimku z nabízených typů úvěru
V případě, že požadujete výjimku z nabízených typů úvěru, uveďte, v čem by tato výjimka měla
spočívat:

Požadovaná výše úvěru

Požadované datum splatnosti

Den v měsíci, ke kterému požadujete úvěr splácet

Účel úvěru

Maximální výše měsíční splátky (nevyplňujte v případě úvěru DO PRODEJE)

III.

Informace o příjmech žadatele

Nejvyšší dosažené vzdělání

Povolání

Název zaměstnavatele

IČO zaměstnavatele

Adresa zaměstnavatele

Pracovní poměr na dobu určitou x neurčitou

do

Činnost OSVČ

IČO

Místo sídla

Průměrný čistý měsíční zisk
•
•
•
•

z podnikání
z pronájmu
ze zaměstnání
ostatní příjmy

Celkové roční příjmy zájemce po zdanění

Příjmy z budoucího prodeje majetku (pokud budete splácet úvěr zpeněžením majetku)

Měsíční výše výdajů na živobytí (mimo nákladů na bydlení)

Měsíční náklady na bydlení

Průměrné roční výdaje vyplývající z celkového zadlužení

Celková výše zadlužení zájemce

Jiné závazky/výdaje
k refinancování,….)
Druh

(kontokorentní
Poskytovatel

Exekuční řízení vedená proti žadateli

úvěr,

kreditní
Výše

karty,

leasing,

výživné,

úvěry

Zůstatek

Insolvenční řízení vedené proti žadateli

IV.

Informace o zástavě

Zastavovaná nemovitá věc

Hodnota zastavované věci dle posudku

Adresa zastavované nemovité věci

Vlastník zástavy

Nabývací titul

Pojištění zástavy uzavřeno dne

Číslo pojistné smlouvy

Druh vlastnictví

Ze dne

u pojistitele

Pojistná částka

Práva a povinnosti a příp. další právní a faktické závady zastavované nemovitosti

V.

Spolužadatel – osobní údaje

Jméno, příjmení, titul

Rodinný poměr k žadateli

Adresa trvalého pobytu

Korespondenční adresa

rodné číslo, IČO

Datum narození

Pohlaví

Státní příslušnost

Druh a číslo dokladu totožnosti

Platnost dokladu

Telefon

E-mailová adresa

Rodinný stav

SJM (pokud se nejedná o zákonný režim, doložit doklady)

Forma bydlení

Počet vyživovaných osob

Politicky exponovaná osoba

VI.

Počet osob ve společné domácnosti

ANO

NE

Informace o příjmech spolužadatele

Nejvyšší dosažené vzdělání

Povolání

Název zaměstnavatele

IČO zaměstnavatele

Adresa zaměstnavatele

Pracovní poměr na dobu určitou x neurčitou

Činnost OSVČ

do

IČO

Místo sídla

Průměrný čistý měsíční zisk spolužadatele
•
•
•
•

z podnikání
z pronájmu
ze zaměstnání
ostatní příjmy

Celkové roční příjmy spolužadatele po zdanění

Příjmy z budoucího prodeje majetku (pokud budete splácet úvěr zpeněžením majetku)

Měsíční výše výdajů na živobytí (mimo nákladů na bydlení)

Měsíční náklady na bydlení

Průměrné roční výdaje vyplývající z celkového zadlužení

Celková výše zadlužení spolužadatele

Jiné závazky/výdaje
k refinancování, ...)
Druh

(kontokorentní

úvěr,

Poskytovatel

Exekuční řízení vedená proti spolužadateli

kreditní

karty,

leasing,

Výše

Insolvenční
spolužadateli

výživné,

úvěry

Zůstatek

řízení

vedené

proti

VII.

Ručitel

Jméno, příjmení, titul

Zaměstnání

Adresa trvalého pobytu

Výslovně prohlašuji, že na můj majetek není vedeno exekuční řízení.
Výslovně prohlašuji, že na můj majetek není vedeno insolvenční řízení.
VIII.

Povinné přílohy

K žádosti prosím přikládejte:
a) Doklady osvědčující příjmy za posledních 12 měsíců (daňová přiznání, potvrzení
zaměstnavatele o příjmech,…)
b) Kopii nabývacího titulu k zástavě
c) Výpis z účtu za posledních 6 měsíců

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů. Prohlašuji, že jsem obdržel/a dokument
„Informace o zpracování osobních údajů - poučení o právech v souvislosti s ochranou
osobních údajů“
Poskytovatel upozorňuje zájemce, že současně s předáním tohoto vyplněného formuláře se
zájemce povinen složit poskytovateli zálohu na náklady ocenění předmětu zajištění ve výši
.............,- Kč.
Poskytovatel dále upozorňuje zájemce, že za účelem posouzení úvěruschopnosti zájemce je
poskytovatel oprávněn vyžádat si další nezbytné podklady dle uvážení poskytovatele.

Čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti o spotřebitelský úvěr a
dokumentech, které tvoří její přílohy, jsou úplně a pravdivé, a že jsem nezamlčel/a žádnou
relevantní skutečnost, která by mohla ovlivnit rozhodnutí společnosti Gentar s.r.o. při
poskytnutí úvěru. Dále jsem si vědom/a, že uvedení nepravdivých nebo neúplných informací
může mít za následek odmítnutí žádosti o spotřebitelský úvěr ze strany společnosti Gentar
s.r.o. a podniknutí dalších právních kroků.
Prohlašuji, že mám dostatečné příjmy k úhradě pravidelných měsíčních splátek požadovaného
spotřebitelského úvěru včetně všech příslušných poplatků, a také všech ostatních mých
závazků a nákladů domácnosti.

Dále prohlašuji, že
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

jsem plně svéprávný/á
nejsem v prodlení s úhradou daní či poplatků, úhradou pojistného na sociální
zabezpečení, zdravotní pojištění či úhradou cla
nebyl jsem pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem mého podnikání
nejsem v úpadku ani hrozícím úpadku, na můj majetek nebyl prohlášen konkurz, ani
nebylo zahájeno jiné soudní řízení, včetně exekučního
žádná z nemovitostí, která slouží jako zástava k zajištění úvěru, nebyla vzata do
vlastnictví zástavce v rozporu s právními předpisy
právo disponovat s mým majetkem není ke dni podání žádosti o spotřebitelský úvěr
jakýmkoliv způsobem omezeno ani mi není známo, že by toto omezení mohlo nastat
není se mnou vedeno jednání o ukončení pracovního poměru
při změně jakýchkoliv výše uvedených údajů budu společnost Gentar s.r.o. neprodleně
písemně informovat

V……………………dne…………………………

…………………………………………………….
Jméno, příjmení

