Číslo
klienta

Žádost o poskytnutí úvěrového financování

...............

(fyzická osoba - podnikatel)

..................

razítko s datem přijetí
žádosti

A. Žadatel o úvěr
Obchodní název firmy (dle živnostenského listu apod.):

IČO:

DIČ:

RČ:

Sídlo firmy (místo podnikání); příp. i adresa provozovny:

Trvalé bydliště:

Adresa pro zasílání dokumentů, výpisů (doručovací adresa):

Telefon:

Mobilní telefon :

E-mail:

Kontaktní osoba:

B. Požadovaný úvěr

Druh:

investiční

kontokorentní

provozní (splátkový)

projektové financování

Účel úvěru:
Stručný popis podnikatelského záměru:

Harmonogram realizace podnikatelského záměru (v případě projektového financování přiložte jako samostatný dokument):
Plánované zahájení:
Průběh:

Plánované ukončení:
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Způsob financování podnikatelského záměru - zdroje:
Celkové náklady v Kč:
z toho vlastní prostředky Kč:
z toho cizí prostředky Kč:
Výše úvěru v Kč:

Doba splatnosti úvěru:

Způsob splácení úvěru:
jednorázově do:
postupně od:

typ splátek:

anuitní

frekvence splátek:

měsíční

kapitálové
čtvrtletní

pololetní

roční

jiná

Výše splátky v Kč:
Jiný návrh:

Úvěr bude splácen:
z provozu (doložte vyplněný a podepsaný formulář banky ‚Doplňující údaje‘)
z budoucích příjmů financovaného podnikatelského záměru (přiložte podnikatelský záměr)
z příjmů z pronájmu
z prodeje majetku (bytových jednotek v rámci dev.projektu, stávajících nemovitostí, atd. – předložte budoucí
předpokládané výnosy)
jiné – rozepište:

Návrh čerpání úvěru:
jednorázově ke dni:
na běžný účet číslo:

postupně
přímou úhradou na účet dodavatele/prodávajícího

Jiný návrh:

Způsob zasílání výpisů z úvěru:

Frekvence zasílání výpisů z úvěru:

poštou na doručovací adresu
elektronicky
na pobočku
měsíčně
při pohybu

C. Návrh zajištění úvěru
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D. Informace o podniku
Předmět podnikání (CZ-NACE):
podíl na ročních tržbách v %:
podíl na ročních tržbách v %:
podíl na ročních tržbách v %:
podíl na ročních tržbách v %:

Hlavní (převažující) činnost:

podíl na ročních tržbách v %:

Rozdělení ročních tržeb firmy dle způsobu v % :
bezhotovostně:
hotovostně:
Aktuální počet zaměstnanců celkově (z toho management):

(

)

Případné další podnikatelské aktivity žadatele (majetkové podíly, podnikání na základě živnostenského nebo jiného
oprávnění apod.)
(vyplní nový klient, stávající klient pak pouze v případě, pokud došlo ke změně v jeho podnikatelských aktivitách od posledního nahlášeného
stavu)

Název firmy

IČO

sídlo

podíl

Případný komentář:

F. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím s tím, aby banka za účelem zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Bankovního registru
klientských informací (dále „BRKI“) a Nebankovního registru klientských informací (dále „NRKI“) o mé bonitě, důvěryhodnosti a
platební morálce (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných
uživatelů BRKI a NRKI shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje, vč. mého rodného čísla, a to způsobem,
v rozsahu a za podmínek uvedených v informačním memorandu BRKI a NRKI. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného
informování oprávněných uživatelů BRKI a NRKI jsou uvedeny v tomto informačním memorandu.
Tento souhlas poskytuji na dobu 1 roku od jeho udělení, v případě, že s Waldviertler Sparkasse Bank AG uzavřu úvěrovou
smlouvu, uděluji souhlas na dobu jejího trvání a dobu dalších 4 let od splnění mých finančních závazků z úvěrové smlouvy,
pokud tyto závazky zaniknou splněním, resp. od zániku úvěrové smlouvy, pokud finanční závazky z této smlouvy zaniknou
jinak.
Prohlašuji, že jsem byl poučen o svých nárocích souvisejících se zpracováním osobních údajů, seznámil jsem se s informačním
memorandem bankovního registru klientských informací a nebankovního registru klientských informací. Rovněž jsem byl
informován, že aktuální znění informačního memoranda mohu kdykoli získat na internetových stránkách www.wspk.cz,
www.cbcb.cz a v provozních prostorech banky.
Souhlasím, aby Waldviertler Sparkasse Bank AG shromažďovala a zpracovávala mé osobní údaje pro své obchodní a
marketingové účely, a to po dobu neurčitou. Současně potvrzuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních
údajů.
Dále souhlasím, aby si banka nyní, jakož i kdykoli během trvání smluvního vztahu, pořídila fotokopii mého dokladu totožnosti
(§ 15a odst. 2 z.č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, §2 odst. 3 z.č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech).
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G. Prohlášení žadatele o úvěrové financování
1) Žadatel prohlašuje, že v této části a v dalších částech žádosti, které jsou její nedílnou součástí, uvedl úplně a
pravdivě všechny údaje jemu známé o skutečnostech a záměrech, k jejichž sdělení byl v rámci této žádosti vyzván.
2) Žadatel se zavazuje neprodleně oznamovat WSPK změny o údajích uvedených v této žádosti v průběhu jejího
posuzování.
3) Žadatel prohlašuje, že není účastníkem soudního řízení.
4) Žadatel souhlasí s tím, že i v případě zamítnutí žádosti budou předané podklady uloženy v dokumentaci banky.
5) Prohlašuji(eme), že v době podání žádosti, ani v uplynulých třech letech nebyl prohlášen nebo ukončen konkurz na
majetek firmy i na osobní majetek zúčastněných osob.
V případě, že ano, uveďte podrobnosti:

6) Prohlašuji(eme), že na majetku žadatele/společnosti
V případě, že ano, uveďte výši a jména/názvy osob:

7)

vázne/

nevázne zástavní právo ve prospěch třetích osob.

Byla/
nebyla v posledních 12-ti měsících hlášena škodní událost na majetek žadatele/společnosti,
nebylo poskytnuto pojistné plnění.
V případě, že ano, uveďte podrobnosti této události a případného pojistného plnění:

bylo/

8) V případě, že jednostranně odstoupím(e) od již bankou schváleného financování, zavazuji(eme) se zaplatit bankou
stanovené odstupné. V případě zamítnutí žádosti o úvěr ze strany banky není účtován žádný poplatek.
9) Pověřuji(eme), tímto Waldviertler Sparkasse Bank AG po dobu trvání úvěrového vztahu k objednání odhadu či
odhadu na základě dříve zpracovaného ocenění nemovitosti v souvislosti s touto Žádostí o poskytnutí úvěru,
odhad bude vypracován odhadcem pověřeným bankou. Zavazuji(eme) se uhradit smluvní cenu za takové
posouzení nemovitosti. Souhlasím(e) s postoupením podkladů týkajících se nemovitosti při jejich
posuzování/oceňování třetím osobám (odhadcům), které spolupracují s bankou.
Osoba oprávněná jednat s Waldviertler Sparkasse Bank AG:
Jméno, příjmení, dat. nar.:
postavení ve firmě:

tel. spojení:

….............................……………………….………
Razítko a podpis žadatele

V

dne

V

dne

..................................................
Jméno ručitele/spoludlužníka

..........................……………………………………
Razítko/podpis

V

dne

..................................................
Jméno ručitele/spoludlužníka

..........................……………………………………
Razítko/podpis

V

dne

..................................................
Jméno ručitele/spoludlužníka

..........................……………………………………
Razítko/podpis
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H. Přílohy
Oprávnění k podnikání (originál popř. ověřená kopie)
výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců,
živnostenský list, koncesní listina,
event. jiné oprávnění
Doplňující údaje k žádosti (formulář banky)
Podnikatelský záměr (historie a současnost, budoucnost firmy, účel financování, ekonomické výhledy, atd.)
Osvědčení o DIČ
V případě zajištění úvěru zástavou nemovitosti:
výpis z katastru nemovitostí ne starší 1 měsíc,
tržní odhad od smluvního znalce (seznam smluvních znalců je k dispozici na pobočkách banky) na
nemovitosti,
pojistnou smlouvu vč. dokladu o zaplaceném pojistném,
V případě zajištění úvěru životní pojistkou
pojistná smlouva životního pojištění vč. dokladu o zaplaceném pojistném
V případě financování investiční akce:
kupní smlouva, návrh kupní smlouvy, faktury, popř. zálohové faktury,
investiční rozpočet, smlouvu o dílo, stavební povolení, územní rozhodnutí atd.,
Kupní smlouva, návrh kupní smlouvy, faktura, popř. zálohová faktura
Nájemní smlouva
Vyplněný formulář Osobní údaje klienta/ručitele + fotokopie občanského průkazu (popř. jiného průkazu totožnosti
u cizozemce)
Potvrzení o bezdlužnosti od FÚ, ČSSZ, ZP
Bankovní informace od stávajícího bankovního ústavu (úvěrová morálka)
Jiné přílohy:

Prosím, vezměte na vědomí, že tento seznam příloh k žádosti nemusí být konečný a WSPK si může vyžádat další
podklady.
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