VSMoney s.r.o.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O POSKYTNUTÍ
SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
Číslo čestného prohlášení: ……..

1. Údaje o žadateli o poskytnutí spotřebitelského úvěru
Žadatel:
RČ žadatele (popř. datum narození, nebylo-li RČ
přiděleno):
Adresa trvalého pobytu:

Adresa současného bydliště (je-li odlišná od adresy
trvalého pobytu):
Telefonní číslo:
E-mailová adresa:
Státní příslušnost:
Číslo občanského průkazu ČR/SR/ číslo
cestovního pasu:
2. Prohlášení o zaměstnání a dalších příjmech žadatele o poskytnutí spotřebitelského úvěru
Žadatel tímto čestně prohlašuje, že je zaměstnán u níže uvedeného zaměstnavatele za níže uvedených podmínek.
Zaměstnavatel:
Sídlo zaměstnavatele:
IČ:
Telefonní číslo zaměstnavatele:
Název pracovní pozice žadatele:
Měsíční výše čisté mzdy/platu:
Žadatel je u zaměstnavatele zaměstnán od:
Pracovní poměr byl sjednán na dobu:
(v případě pracovního poměru na dobu určitou
uveďte datum skončení pracovního poměru)

Určitou / Neurčitou
Dne

Žadatel se ke dni podpisu čestného prohlášení
nachází ve zkušební době:

ANO / NE

Žadatel se ke dni podpisu čestného prohlášení
nachází ve výpovědní době:

ANO / NE
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Ze mzdy/platu zaměstnance jsou
zákonných srážek prováděny tyto srážky:

kromě

(např. srážky na základě soudního rozhodnutí, splátky
na jiné půjčky nebo úvěry, jiné srážky)
Žadatelovy ostatní doložitelné příjmy:
(uveďte druh činnosti a výši čistého příjmu za
relevantní časové období)

3. Prohlášení o stavu a počtu vyživovaných dětí žadatelem o poskytnutí spotřebitelského úvěru
Osobní stav žadatele:
(svobodný/á, ženatý/vdaná, rozvedený/á,
s druhem/družkou, vdovec/vdova)

žijící

Kč

Pravidelný čistý měsíční příjem partnera/ky:
Žadatel ke dni podpisu čestného prohlášení
vyživuje ve společné domácnosti:
(uveďte počet vyživovaných dětí)
Věk vyživovaných dětí:

dětí

4. Prohlášení o výdajích žadatele o poskytnutí spotřebitelského úvěru
Měsíční výdaje na bydlení:
(např. nájem, hypotéka, úvěr na bydlení)
Měsíční výdaje na poplatky související s bydlením
(např. poplatky za elektřinu, plyn, vodu, TV, internet,
telefon apod.)

Výživné:
Jiné pravidelné měsíční platby:

5. Prohlášení o dluzích, závazcích, konkurzním, vyrovnacím, insolvenčním řízení a exekucích vedených proti žadateli
o poskytnutí spotřebitelského úvěru
a) dluhy a závazky
Žadatel v současnosti splácí tyto dluhy ve splátkách s
intervalem:

Žadatel je v současnosti v prodlení se splácením
těchto závazků (uveďte závazky, s jejichž splácením
jste v prodlení):
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b) konkurzní, vyrovnací, insolvenční řízení
ANO / NE
Žadatel je v současnosti v úpadku či v hrozícím
úpadku (uveďte podrobnosti ohledně rozhodnutí o
úpadku).
Proti žadateli bylo zahájeno insolvenční řízení podle
zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení k vymožení částky ve výši (uveďte
podrobnosti ohledně insolvenčního řízení a výši
dlužné částky).

ANO / NE

Na žadatelův majetek byl prohlášen konkurz, bylo
proti němu zahájeno konkurzní řízení, popř.
vyrovnávací řízení podle zák.č. 328/1991 Sb., o
konkursu a vyrovnání
(uveďte podrobnosti ohledně prohlášení konkurzu,
konkurzního či vyrovnacího řízení).
Vůči žadateli byl návrh na prohlášení konkurzu nebo
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
úpadce (uveďte podrobnosti ohledně insolvenčního
řízení).

ANO / NE

ANO / NE

c) exekuční řízení
Proti majetku žadatele jsou v současnosti vedena tato
exekuční řízení k vymožení částky ve výši:

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné, přesné a pravdivé a že nezamlčel žádné skutečnosti, které by mohly ovlivnit posouzení
jeho žádosti o spotřebitelský úvěr a jeho schopnosti splácet spotřebitelský úvěr.
Žadatel souhlasí se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů včetně rodného čísla společností VSMoney s.r.o. v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění dle úvěrových podmínek
VSMoney s.r.o.
Žadatel souhlasí s nahlédnutím, případně pořízením výpisů či opisů z veřejných rejstříků nebo i jiných databází či rejstříků dostupných na
relevantním trhu za účelem ověření majetkové situace a historie platební morálky žadatele.

Žadatel potvrzuje, že během 2 dnů ode dne podepsání tohoto čestného prohlášení vloží
na bankovní účet AOGroup Company SE č. 4200425538/6800 vedený u Sberbank CZ
a.s. poplatek ve výši 3 000 Kč, variabilní symbol platby je číslo čestného prohlášení (viz.
záhlaví), příprava dokumentů se začíná jen po připsaní této peněžní částky na bankovní
účet. Poplatek zahrnuje notářský zápis smlouvy o úvěru a další notářské služby
související s přípravou smluvní dokumentací.
V ________________dne_________

_______________________________
PODPIS ŽADATELE

_______________________________
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽADATELE
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