FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEL

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU
STROJE, ZAŘÍZENÍ
Fax: 389 010 272, e-mail: technologie@essox.cz
FINANCOVÁNÍ
Předmět financování
(název a typ)
Pořizovací cena
s DPH“

Záloha z pořizovací
ceny v Kč

Počet měsíčních
splátek

Výše měsíční
splátky

DODAVATEL (NEUVÁDĚJTE, POKUD JIŽ MÁTE PŘEDMĚT KOUPENÝ A JEDNÁ SE O ZPĚTNÝ ÚVĚR)
Obchodní
název
IČ
Zástupce
Adresa
sídla
Číslo
účtu
KLIENT
Obchodní
název
IČ

DIČ

telefon
do firmy

C Z

E-mail
Sídlo firmy
- město
Ulice
a č.p
Provozovna (pouze pokud je odlišná
od sídla firmy) - město
Ulice
a č.p

PSČ

PSČ

PODNIKATELSKÁ ČINNOST
Obor

Podniká
od

Základ
daně

Obrat

Uveďte částku z řádku 101 v příloze č.1, případně v příloze č.1 v sekci Doplňující údaje nebo součet řádků I. a II. z Výkazu zisků a ztrát.
OSOBNÍ ÚDAJE FOP
Jméno

Příjmení

RČ

Státní příslušnost

Hlavní doklad - číslo OP, dokladu o pobytu,
náhradního dokladu totožnosti
Vydal
(MěÚ)
Druhý doklad
(př. ŘP)
Trvalé bydliště
- město
Ulice
a č.p
Tel. číslo
mobil
PŘÍJMY / VÝDAJE
čistý měsíční
příjem
výdaje
na bydlení
ostatní měsíční
výdaje

Kč
Kč

Platnost
do
Místo
narození
Číslo druhého
dokladu
PSČ
Na adrese trvalého
bydliště od
Platba
hovorného

paušál

celkový čistý
měsíční příjem
splátky ostatních
úvěrů

kredit

Kč
Kč
Kč

měsíční příjem
domácnosti
výdaje
na spoření

služební

Kč
Kč

počet vyživovaných
osob
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU
STROJE, ZAŘÍZENÍ

OSTATNÍ ÚDAJE
nejvyšší dosažené
vzdělání
typ bydlení

základní

středoškolské bez maturity

středoškolské s maturitou

vyšší odborné

VŠ (bakalářské studium)

VŠ (ostatní)

ve vlastním bytě (domě)

ve státním (obecním) bytě

v družstevním bytě

podnájem / pronajatý byt (dům)

ve spláceném bytě (domě)

u známých nebo příbuzných

svobodný / svobodná

ženatý / vdaná

rozvedený / rozvedená

vdovec / vdova

registrované partnerství

druh / družka

ostatní
rodinný stav

POZNÁMKA
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU
STROJE, ZAŘÍZENÍ

Podklady potřebné k uzavření smlouvy
Fyzická osoba - podnikatel:
- vyplněná žádost o poskytnutí financování
- Souhlas s poskytnutím os. údajů
- kopie/scan daňového přiznání potvrzeného FU včetně příloh za poslední rok
- firmy účtující v rámci podvojného účetnictví: účetní rozvaha a výkaz zisků a ztrát za poslední ukončené období
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