Žádost o poskytnutí podnikatelského úvěru
I. Údaje o žadateli
Obchodní firma / jméno:

IČ:

Adresa sídla (ulice, č.p./č.orientační, PSČ, obec):
Kontaktní adresa (liší-li se):
Telefon, mobil, email, www.stránky:
Hlavní předmět činnosti:
Základní kapitál (z toho splaceno):

Počet zaměstnanců:

Auditor:

Statutární orgány oprávněné k jednání (jméno, příjmení, titul, funkce, r.č., mobil, číslo občanského průkazu (OP), platnost OP do):

Struktura akcionářů / společníků (podíl v %):
Majetkové účasti (jméno, název (podíl na kapitálu / podíl na hlasovacích právech / podíl v CZK)):

Člen NEY spořitelního družstva od:

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:

*v pǲí padǔ žádosti o projektové financování doložit popis projektu, viz. Ǐást IV.

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):
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Pojištění (pojišťovna, číslo pojistné smlouvy, pojištěno na částku):

Ručení vkladem ve výši:

Banka / družstevní záložna:

Vlastník vkladu:
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.
Movitý majetek v ceně:

Popis:

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

Pohledávky za odběrateli ve výši:

Název odběratele:

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 aktivit žadatele – druh aktivity, objem tržeb, % na celkových tržbách:
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E/ Konkurenční prostředí - největší konkurenti:

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.

IV. Údaje o projektu, na který je požadováno financování (doložit samostatnǔ)
a.
b.
c.
d.
e.

Obchodní a finanční plán projektu
Výkaz cash flow
Zdroje financování, kromě zdrojů NEY spořitelního družstva
Podklady ke vstupním údajům (zkušenosti s druhem činnosti, analýza trhu, apod.)
Zdroje splácení úvěru

V. Prohlášení žadatele, souhlas s pořízením kopie občanského průkaz
u
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: 26137755 (dále jen NEYSD) k ověření údajů uvedených v této žádosti.
Žadatel tímto prohlašuje, že není úpadce ani dlužník v insolvenčním řízení (podle zákona č. 182/2006 o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů) a ani nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dlužníka. Žadatel dále tímto prohlašuje, že proti němu
není vedeno exekuční řízení, nikdy nebyl trestán, ani proti němu nebylo vedeno trestní řízení.
Žadatel prohlašuje, že neeviduje ani nemá vůči státním institucím, úřadům, zdravotním a sociálním pojišťovnám závazky po lhůtě splatnosti mimo těch,
na které výslovně písemně upozornil.
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.
Statutární zástupce/i žadatele tímto, dle ustanovení § 2 odst. 5 Zákona č. 328/1999 o občanských průkazech v platném znění, uděluje/í souhlas s pořízením
kopie občanského průkazu č. (uvedeno výše) pro účely činnosti společnosti NEYSD.

VI. Přílohy (doložit samostatnǔ)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.

Podrobný popis účelu úvěru (podnikatelský záměr - business plan)
Oprávnění k podnikatelské činnosti (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, apod.)
Kopie občanských průkazů statutárních zástupců společnosti
Potvrzení o bezdlužnosti (z FÚ, SSZ, zdravotní pojišťovny)
Oficiální účetní výkazy v plném rozsahu (rozvaha + výkaz zisků a ztrát u podvojného účetnictví; výkaz o majetku a závazcích + výkaz o příjmech a
výdajích u jednoduchého účetnictví; přiznání k dani z příjmů) za dvě poslední účetní období s razítkem správce daně a za poslední období běžného
roku, podepsané statutárním zástupcem.
Informace o struktuře (saldu) pohledávek žadatele - dlouhodobé (nad 1 rok) - do splatnosti / po splatnosti; krátkodobé (v členění - z obchodního styku /
poskytnuté zálohy / ostatní) - do splatnosti / po splatnosti (do 30 dnů, od 31 do 90 dnů, od 90 do 180 dnů, nad 180 dnů)
Informace o struktuře závazků žadatele - dlouhodobé (nad 1 rok) - do splatnosti / po splatnosti; krátkodobé (v členění - z obchodního styku / poskytnuté
zálohy / ostatní) - do splatnosti / po splatnosti (do 30 dnů, od 31 do 90 dnů, od 90 do 180 dnů, nad 180 dnů)
Dokumentace dokládající v příloze uvedený majetek (u nemovitostí výpis z Katastru nemovitostí)
Znalecký posudek k majetku, je-li k dispozici
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)
Výpis z bankovního (CBCB) a nebankovního (LLCB) registru dlužníků, odkazy www.cbcb.cz a www.llcb.cz

Žadatel prohlašuje, že je členem NEY spořitelní družstvo, uhradil základní členský vklad v plné výši a není v prodlení s plněním žádné členské povinnosti.
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Podpis žadatele
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