Žádost o poskytnutí úvěru – fyzická osoba
I. Údaje o žadateli
Jméno, příjmení, titul:

Rodné číslo:

Trvalý pobyt (ulice, č.p./č.orient., PSČ, obec):
Kontaktní adresa (liší-li se):
Telefon, mobil, email:
Hlavní zdroj příjmů:
Člen NEY spořitelního družstva od:

Platnost OP:

Číslo obč. průkazu:

II. Údaje o základních parametrech požadovaného obchodu včetně zajištění
A/ Úvěrový obchod
Účel úvěru:
Požadovaná výše úvěru:

Konečný termín splatnosti:

Požadované čerpání (datum, částky):
Způsob splácení (počet splátek, datum / perioda splácení,
částky (pouze úrok / jistina+úrok):
Z jakých zdrojů bude úvěr splácený:

B/ Předepsané zajištění

(případné změny je nutno individuálně projednat s NEY spořitelním družstvem)

blanco směnka vystavená žadatelem - notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti

C/ Navrhované zajištění
Nemovitost dle LV:
Popis:
Vlastník (rozepsat jednotlivé vlastníky, od každého doložit kopii OP):

Ocenění (cena, způsob ocenění / znalec, datum ocenění):
Pojištění (pojišťovna, číslo pojistné smlouvy, pojištěno na částku):

Ručení třetí osobou do výše:*

Název, jméno ručitele:

Vztah k ručiteli, údaje
ekonomické a ostatní:
*v případě, že se nejedná o bankovní záruku, záruku družstevní záložny, regulované společnosti nebo společnosti, jejíž papíry jsou
obchodovány na veřejných trzích, vyplňují se u ručitele rovněž údaje podle části III. této žádosti.
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Banka / družstevní záložna:

Ručení vkladem ve výši:
Vlastník vkladu:

Popis:

Movitý majetek v ceně:

Vlastník:
Ocenění (cena, způsob ocenění / znalec, datum ocenění):
Pojištění (pojišťovna, číslo pojistné smlouvy, pojištěno na částku):

III. Údaje ekonomické a ostatní
A/ Přehled běžných a depozitních účtů žadatele (ke dni podání žádosti) - banka / družstevní záložna (typ účtu, měna, zůstatek):

B/ Úvěry - banka / družstevní záložna (datum poskytnutí, druh a účel, zajištění, původní výše, zůstatek, splatnost, výše splátky):

C/ Další závazky žadatele (věřitel, datum vzniku, popis, zajištění, původní výše, zůstatek, splatnost)
Závazky z leasingu:
Ručitelské závazky, přistoupení k dluhu, přijaté záruky (bankovní / od družstevních záložen, avaly směnek):
Vydané kreditní karty (název karty, výše povoleného debetního čerpání):
Ostatní:
D/ Přehled hlavních zdrojů příjmů žadatele - druh příjmu, výše příjmu, % na celkových příjmech:

E/ Majetkové účasti ve firmách - jméno, název (podíl na kapitálu / podíl na hlasovacích právech / podíl v CZK):

F/ Ostatní majetek žadatele - nemovitý i movitý (název, adresa umístění, cena pořízení, obecná cena, roční výnos, zástava*):

* pokud je majetek zatížen zástavním právem, uvést výši závazku.
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IV. Prohlášení žadatele, souhlas s ověřením a uchováním údajů,
souhlas s pořízením kopie občanského průkazu
Žadatel tímto prohlašuje, že nezamlčel žádné podstatné informace pro vyhodnocení této žádosti a současně svým podpisem stvrzuje pravdivost a úplnost
všech údajů uvedených v žádosti a v přílohách a je si vědom důsledků, které vyplynou z uvedení neúplných, nepravdivých a nesprávných údajů.
Současně uděluje souhlas společnosti NEY spořitelní družstvo, IČ: 261 37 755 (dále jen „NEYSD“) k ověření údajů uvedených v této žádosti.
Žadatel tímto prohlašuje, že proti němu není vedeno exekuční řízení, nikdy nebyl trestán, ani proti němu nebylo vedeno trestní řízení. Dále prohlašuje, že
celý jeho měsíční příjem není v současné době zastaven a neslouží jako zajištění pro jiné závazky, že neeviduje ani nemá vůči státním institucím,
úřadům, zdravot. a sociálním pojišťovnám závazky po lhůtě splatnosti mimo těch, na které výslovně písemně upozornil.
Žadatel tímto uděluje souhlas svému zaměstnavateli, aby NEYSD mohl poskytnout údaje týkající se pracovního poměru, jeho příjmů, a to i telefonicky, za
účelem posouzení schopnosti splácet závazky související s tou žádostí o úvěr, o čemž se zavazuje svého zaměstnavatele informovat. Zároveň
prohlašuje, že v době podání této žádosti není ve svém zaměstnání ve zkušební ani výpovědní lhůtě.
Žadatel prohlašuje, že současně v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasí s uchováním poskytnutých osobních údajů v
evidenci NEYSD. Žadatel dále prohlašuje, že je členem NEY spořitelního družstva, uhradil nebo nejpozději před prvním čerpaní úvěru uhradí členský
vklad v plné výši a není v prodlení s plněním žádné členské povinnosti.
Žadatel tímto, dle ust. § 2 odst. 5 Zákona č. 328/1999 o občanských průkazech v platném znění, uděluje souhlas s pořízením kopie svého občanského
průkazu č. (uvedeno výše) pro účely činnosti NEYSD.

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů a použitím rodného čísla

V souvislosti s touto žádostí o uzavření úvěrové smlouvy (dále jen „Smlouva“) mezi mnou a společností NEY spořitelní družstvo, Fügnerovo nám. 1808/3,
120 00 Praha 2, IČ: 261 37 755 (dále jen „NEYSD“) souhlasím s tím, aby společnost NEYSD za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a
uchovávala mé osobní údaje, včetně mého rodného čísla (dále jen „osobní údaje“), a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním
Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen „Informační Memorandum“).
Účelem zpracování mých osobních údajů na základě tohoto souhlasu je: (i) vytvoření souboru informací v rámci Nebankovního registru klientských
informací (dále jen „NRKI“) vypovídajících o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, (ii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů
NRKI o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze
strany oprávněných uživatelů NRKI, a (iii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a Bankovního registru klientských informací (dále
jen „BRKI“) o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze
strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a způsob, rozsah a
podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI jsou uvedeny v Informačním Memorandu.
Tento souhlas uděluji na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a NEYSD byla nebo bude uzavřena Smlouva, uděluji tento
souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých mých finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou
splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak.
Před podpisem tohoto souhlasu jsem se seznámil s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním
mých osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich
klientů. Před podpisem tohoto souhlasu jsem rovněž byl(a) informován(a), že aktuální znění Informačního Memoranda mohu kdykoli získat v Klientském
centru NEYSD, tel.:+420 224 263 104, www.ney.cz, a také v Klientském centru NRKI, tel.:+420 222 811 043, www.llcb.cz.

VI. Přílohy
VII. Podrobný popis účelu úvěru
VIII. Kopie občanského průkazu a druhého dokladu totožnosti žadatele
IX. Souhlas manžela/ky s poskytnutím úvěru, kopie OP manžela/ky, manželem/kou podepsaný souhlas s kopií OP
X. Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za poslední dva roky
XI. Dokumentace dokládající v příloze uvedený majetek
XII. Potvrzení o příjmu/mech vystavené zaměstnavatelem
XIII. Potvrzení o bezdlužnosti (FÚ, SZZ, zdravotní pojišťovna)

h. Popis navrhovaného zajištění spolu s dokumentací (u nemovitostí výpis z KN, nabývací titul vlastnictví (např. kupní
smlouva), fotodokumentace aktuálního stavu (exteriér i interiér), doložení práv třetích osob, pokud existují (smlouva o věcném břemeni, nájemní
smlouva, aj.), OP vlastníka/ů nemovitosti, liší-li se od žadatele); znalecký posudek, je-li k dispozici, doklad o pojištění zastavovaných nemovitostí
(bude vinkulováno ve prospěch NEY spořitelní družstvo).
i. Výpis z bankovního (CBCB) a nebankovního (LLCB) registru dlužníků, odkazy www.cbcb.cz a www.llcb.cz

Žadatel prohlašuje, že je členem NEY SD, uhradil nebo nepojpozději před prvním čerpání úvěru uhradí základní členský vklad v plné výši a není v prodlení s
plněním žádné členské povinnosti.
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