
Návrh na poskytnutí úvěru
Příloha ke smlouvě o úvěru č.

OSOBNÍ ÚDAJE NAVRHOVATELE
příjmení a jméno  

mobilní tel., pevná linka, email ...  

trvalé bydliště ( OV / DB / OB / nájem / jiné ) od:  

odlišné přechodné bydliště - ano/ne od:  do:

počet osob s příjmem ve spol. domácnosti počet: pozn.

počet osob bez příjmu ve spol. domácnosti počet:

zaměst. / OSVČ / důchodce / mateřská / jiné od: do:  IČ u OSVČ:

POSOUZENÍ ŽIVOTNÍHO MINIMA DOMÁCNOSTI
příjmy domácnosti výdaje domácnosti

celkové příjmy domácnosti Kč celková výše minimálních životních nákladů (výdajů) domácnosti Kč

navrhovatel+typ příjmu Kč počet na osobu Kč

osoba+typ příjmu Kč jednotlivec 3 410 Kč Kč

osoba+typ příjmu Kč první osoba v domácnosti 3 140 Kč Kč

osoba+typ příjmu Kč počet dalších osob v domácnosti 
(mimo nezaopatřené děti) 2 830 Kč Kč

osoba+typ příjmu Kč nezaopatřených dětí v domácnosti do 6let 1 740 Kč Kč

osoba+typ příjmu Kč nezaopatřených dětí v domácnosti 6-15let 2 140 Kč Kč

osoba+typ příjmu Kč nezaopatřených dětí v domácnosti 15-26let 2 450 Kč Kč

osoba+typ příjmu Kč náklady domácnosti na bydlení 1 ------ Kč

POSOUZENÍ ÚVĚRUSCHOPNOSTI NAVRHOVATELE
příjmy navrhovatele výdaje navrhovatele

celkové příjmy navrhovatele Kč celkové výdaje navrhovatel Kč

mzda ze zaměstnání Kč životní minimum 3 410 Kč

příjmy z podnikání Kč náklady na bydlení na navrhovatele (výše/počet osob s příjmem) Kč

důchod (starobní/invalidní/vdovský/sirotčí) Kč měsíční splátky půjček, ůvěrů, leasingů… Kč

mateřská/rodičovská dovolená Kč výživné Kč

přídavky, soc. dávky Kč jiné výdaje či závazky + popis Kč

výživné/renta Kč Kč

jiné Kč je výše splátky nižší než rozdíl příjmů a výdajů domácnosti? ANO / NE

Kč je výše splátky nižší než rozdíl příjmů a výdajů navrhovatele? ANO / NE

DOPLŇKOVÉ 
INFORMACE

místo sepsání návrhu:                              kancelář / trv.adresa / doruč.adresa / zaměstnání / jiné

navrhovatel reagoval na nabídku:                                                        tisk / MHD / internet / jiné

Zavazuji se, že svůj závazek vůči T&C DOMOV s.r.o. (dále jen společnost DOMOV) budu hradit v termínu na bankovní účet společnosti DOMOV, pokud není ve 
Smlouvě o úvěru sjednáno jinak, a splatím ho v plné výši s veškerým příslušenstvím včetně úroku, administrativního poplatku a případných dalších závazků. Prohlašuji, že 
k dnešnímu dni nebyla podána vůči mé osobě soudní či jiná žaloba o zaplacení peněžní částky, návrh na exekuci, ani nebyl podán ohledně mé osoby insolvenční návrh 
a nejsem si rovněž vědom důvodů, pro které by se tak mohlo stát. Jsem si vědom, že zatajení uvedených skutečností či uvedení nepravdivých informací by při splnění 
zákonných podmínek mohlo vést k naplnění skutkové podstaty trestného činu či přečinu se všemi důsledky z toho plynoucími. Prohlašuji, že mnou uvedené údaje  
a předložené listiny (zejm. doklady o příjmech) jsou úplné a pravdivé. Prohlašuji, že nemám jiné výdaje, závazky a povinnosti, než shora uvedené. Uzavřením Smlouvy 
o úvěru se ujednání obsažená v tomto Návrhu považují za součást Smlouvy o úvěru, není-li ve Smlouvě o úvěru dohodnuto jinak.

V  .........................................................         dne  ............................................... ................................................................
podpis navrhovatele

Za T&C DOMOV s.r.o.

Jméno a příjmení: Podpis:
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0
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Předložené listiny a dokumenty Živnostenské oprávnění Výplatní listiny za 3M Složenky o výpl. důchodu

Smlouva o nájmu Příjmy z daň přiznání Potvrzení o příjmu Výpis účtu za 3M

SIPO za 3M Pracovní smlouva Výměr důchodu

Parametry úvěru:

Výše úvěru v Kč Výše splátky, perioda splácení a počet splátek dle Smlouvy o úvěru

Navrhované datum čerpání Navrhované datum splatnosti dle Smlouvy o úvěru


