Žádost o poskytnutí úVěru,
čestné proHlášení A potVrZení o ZprostředkoVání





Žádost o poskytnutí

registrační číslo žádosti

předhypotečního úvěru
Hypotečního úvěru



Flexibilní hypotéky

Americké hypotéky

podána:



v obchodním místě Komerční banky, a.s.

Obchod zprostředkovaný externím partnerem




pomocí distribučního kanálu DCS dne
ANO



NE

Pobočka KB (vyplňuje pouze neklient KB1):
Fyzická osoba – nepodnikatel (dále jen „Žadatel“)
Příjmení, jméno, titul:
Adresa (trvalý pobyt):
Kontaktní adresa:
Rodné číslo (datum narození, není-li rodné číslo):
Druh, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti a orgán/stát, který jej vydal:





Stav:

Bytové poměry:





svobodný(á)
registrovaný(á) partner(ka)
vlastník domu/bytu

rozvedený(á)
druh/družka
nájemník



ženatý/vdaná



vdovec/vdova



družstevní byt



ostatní

Trvalý pobyt od roku:
Telefon domů:

Telefon do zaměstnání:

Mobilní telefon:

E-mailová adresa:

Vzdělání:




ZŠ



SŠ



SŠ s maturitou, VOŠ



VŠ – bakalářské studium



VŠ – inženýrské, magisterské studium

VŠ – doktorandské studium nebo více ukončených VŠ studií nižšího stupně

Zaměstnavatel/název ﬁrmy: 2
Odvětví:
Povolání:
Poslední zaměstnání/podnikání od roku:
Příjem Žadatele v Kč: 3

1 Nemáte-li aktuálně na žádné pobočce KB vedené produkty, uveďte dle Vašeho výběru pobočku, kde bude veden Váš běžný účet ke splácení úvěru.

Pokud jste klient KB, bude úvěr veden na Vaší stávající pobočce.
2 V případě příjmů ze závislé činnosti uveďte název zaměstnavatele, v případě příjmů z podnikání uveďte název ﬁrmy.
3 V případě příjmů ze závislé činnosti uveďte průměrný čistý měsíční příjem za posledních 12 měsíců, min. však za poslední 3 měsíce.

V případě příjmů z podnikání uveďte Váš čistý roční příjem z podnikatelské činnosti (po zaplacení daně, sociálního a zdravotního pojištění)
dle Vašeho posledního daňového přiznání.
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Žádám o poskytnutí úVěru:
Výše úvěru v Kč:

Slovy:

Způsob čerpání úvěru:



Počet splátek úvěru:

Předpoklad čerpání do:

Den splácení:
Platnost úrokové sazby:

Životní pojištění:
Domicilace:
Měna hlavního







1 rok
6 let
3 měsíce
ANO
ANO

příjmu: 4







jednorázově






10.
2 roky
7 let

postupně





15.
3 roky
8 let

20. den v měsíci
4 roky
9 let




5 let
10 let

NE
NE

Měna bydliště: 5

Účel úvěru:
Celková výše investice v Kč:
Úhrada daně z nabytí nemovitých věcí z úvěru:

Vlastní zdroje v Kč:




ANO

ve výši Kč

na účet FÚ č.

NE

Cizí zdroje v Kč (včetně požadovaného úvěru):

Způsob zasílání výpisů z úvěrového účtu:



papírový

Žádám o státní podporu bydlení k hypotečnímu úvěru dle NV 249/2002



elektronický



ANO



postupně





e-mailem
NE

Žádám o poskytnutí předHypotečníHo úVěru:
Výše úvěru v Kč:

Slovy:

Způsob čerpání úvěru:



Počet splátek úvěru:

Předpoklad čerpání do:



Den splácení:
Měna hlavního

příjmu: 4

jednorázově

10.

Měna



15.



elektronický



postupně



20. den v měsíci

bydliště: 5

Účel úvěru:
Celková výše investice v Kč:

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč (včetně požadovaného úvěru):



Způsob zasílání výpisů z úvěrového účtu

papírový



e-mailem

Žádám o poskytnutí Americké Hypotéky:
Výše úvěru v Kč:

Slovy:

Způsob čerpání úvěru:



Počet splátek úvěru:

Předpoklad čerpání do:

Den splácení:
Platnost úrokové sazby:

Životní pojištění:
Domicilace:
Měna hlavního






1 rok
6 let
ANO
ANO

příjmu: 4







jednorázově

10.
2 roky
7 let

Způsob zasílání výpisů z úvěrového účtu:




3 roky




konsolidace

15.

8 let





4 roky



e-mailem

20. den v měsíci

9 let




5 let
10 let

NE
NE

Měna bydliště: 5

Účel úvěru:





bez účelu
papírový

elektronický

dluHy určené ke konsolidAci:
název produktu:

částka ke splacení (Kč):

reg. č. smlouvy:

věřitel:

číslo účtu včetně kódu banky:

4 Uveďte měnu hlavního/převažujícho příjmu, ze kterého bude požadovaný úvěr splácen.
5 Uveďte měnu členského státu Evropské unie (smluvního státu Evropského hospodářského prostoru), v němž máte bydliště,

tj. místo, kde se trvale zdržujete. V ostatních případech (tedy v případě bydliště mimo EU a EHS) pole nevyplňujte.
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podpisem této žádosti prohlašuji, že ke dni žádosti o úvěr:





jsem

nejsem

osobou se zvláštním vztahem ke Komerční bance, a.s. (dále jen „Banka“), ve smyslu ustanovení § 19 z.č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění pozdějších předpisů.





jsem

nejsem

osobou blízkou k zaměstnanci Banky panu/paní

,

pracující v obchodním místě/centrále Banky v

ve smyslu ustanovení § 22 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.





jsem

nejsem

politicky exponovanou osobou nebo osobou blízkou této osobě ve smyslu § 4 odst. 5 z.č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a ﬁnancování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
funkce/vztah k exponované osobě
země výkonu funkce PEP
Zároveň se zavazuji, že budu Banku informovat o všech skutečnostech, které budou mít vliv na obsah tohoto čestného prohlášení
(tj. vznik, změna nebo zánik funkce nebo vztahu s politicky exponovanou osobou).



jsem propojen s obchodní korporací:
název, IČ, sídlo:

neboť







disponuji
zastávám
jsem





nedisponuji

alespoň 20 % hlasů plynoucích z účasti v korporaci,

nezastávám

funkci v jejím statutárním, dozorčím nebo řídícím orgánu,

nejsem

ovládající osobou ve vztahu k této korporaci.

nejsem propojen s žádnou obchodní korporací.

Dále prohlašuji, že nemám žádné daňové nedoplatky, nedoplatky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, nedoplatky pojistného
na sociální zabezpečení ani nedoplatky příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a zároveň, že nemám žádné dluhy vůči státu
vzniklé neoprávněným pobíráním dávek nemocenského pojištění, důchodových dávek ani dávek sociálního zabezpečení.
Beru na vědomí, že Banka aktualizuje mé identiﬁkační údaje nebo údaje o rodinném stavu mé osoby, jestliže v průběhu vyřizování
této žádosti prokážu jejich změnu, zejména doložením kopie mého průkazu totožnosti.
Beru zároveň na vědomí, že o nových údajích bude Banka informovat i následující společnosti, pokud mně prostřednictvím Banky
poskytují své produkty a služby, nebo které tyto údaje zpracovávají na základě jiného právního titulu: Amundi Czech Republic
investiční společnost, a.s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., KB penzijní společnost, a.s., Komerční pojišťovna, a.s.
Identiﬁkační údaje a kopie průkazu totožnosti jsou Bankou zpracovány a archivovány pro účely plnění zákona č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a ﬁnancování terorismu. Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu
Informace o zpracování osobních údajů, který je k dispozici na jakékoliv pobočce nebo webových stránkách Banky.
Zavazuji se uhradit nejpozději v den podpisu smlouvy o úvěru částku odpovídající ceně za zpracování a vyhodnocení žádosti
o úvěr a částku odpovídající ceně za vyhodnocení rizik spojených se zástavou 6 dle platného Sazebníku Komerční banky, a.s.
V případě existence mého běžného účtu u Banky souhlasím, aby Banka odpovídající částky odepsala z tohoto účtu.

6 Týká se pouze úvěrů zajištěných nemovitostí.
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Fyzická osoba – nepodnikatel – manžel/ka nebo druh/družka nebo registrovaný/á partner/ka Žadatele (dále jen „spolužadatel“)
Příjmení, jméno, titul:
Adresa (trvalý pobyt):
Kontaktní adresa:
Rodné číslo (datum narození, není-li rodné číslo):
Druh, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti a orgán/stát, který jej vydal:





Stav:

Bytové poměry:





svobodný(á)
registrovaný(á) partner(ka)
vlastník domu/bytu

rozvedený(á)
druh/družka
nájemník



ženatý/vdaná



vdovec/vdova



družstevní byt



ostatní

Trvalý pobyt od roku:
Telefon domů:

Telefon do zaměstnání:

Mobilní telefon:

E-mailová adresa:

Vzdělání:




ZŠ



SŠ



SŠ s maturitou, VOŠ



VŠ – bakalářské studium



VŠ – inženýrské, magisterské studium

VŠ – doktorandské studium nebo více ukončených VŠ studií nižšího stupně

Zaměstnavatel/název ﬁrmy: 7
Odvětví:
Povolání:
Poslední zaměstnání/podnikání od roku:
Příjem Spolužadatele v Kč: 8
podpisem této žádosti prohlašuji, že ke dni žádosti o úvěr:



jsem



nejsem

osobou se zvláštním vztahem ke Komerční bance, a.s. (dále jen „Banka“), ve smyslu ustanovení § 19 z.č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění pozdějších předpisů.



jsem



nejsem

osobou blízkou k zaměstnanci Banky panu/paní

,

pracující v obchodním místě/centrále Banky v

ve smyslu ustanovení § 22 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.



jsem



nejsem

politicky exponovanou osobou nebo osobou blízkou této osobě ve smyslu § 4 odst. 5 z.č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a ﬁnancování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
funkce/vztah k exponované osobě
země výkonu funkce PEP
Zároveň se zavazuji, že budu Banku informovat o všech skutečnostech, které budou mít vliv na obsah tohoto čestného prohlášení
(tj. vznik, změna nebo zánik funkce nebo vztahu s politicky exponovanou osobou).

7 V případě příjmů ze závislé činnosti uveďte název zaměstnavatele, v případě příjmů z podnikání uveďte název ﬁrmy.
8 V případě příjmů ze závislé činnosti uveďte průměrný čistý měsíční příjem za poslední 3 měsíce, v případě příjmů z podnikání uveďte rozdíl

mezi základem daně po odečtení ztráty z minulých let a vypočtenou daní dle daňového přiznání.

Komerční banka, a. s., se sídlem
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

4/11
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 14. 5. 2018
VER E ZAPOUVOB.DOT 30. 7. 18 3:06 ODP.



jsem propojen s obchodní korporací:
název, IČO, sídlo

neboť











disponuji
zastávám
jsem

nedisponuji

alespoň 20 % hlasů plynoucích z účasti v korporaci,

nezastávám

funkci v jejím statutárním, dozorčím nebo řídícím orgánu,

nejsem

ovládající osobou ve vztahu k této korporaci.

nejsem propojen s žádnou obchodní korporací.

Dále prohlašuji, že nemám žádné daňové nedoplatky, nedoplatky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, nedoplatky pojistného
na sociální zabezpečení ani nedoplatky příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a zároveň, že nemám žádné dluhy vůči státu
vzniklé neoprávněným pobíráním dávek nemocenského pojištění, důchodových dávek ani dávek sociálního zabezpečení.
Beru na vědomí, že Banka aktualizuje mé identiﬁkační údaje nebo údaje o rodinném stavu mé osoby, jestliže v průběhu vyřizování
této žádosti prokážu jejich změnu, zejména doložením kopie mého průkazu totožnosti.
Beru zároveň na vědomí, že o nových údajích bude Banka informovat i následující společnosti, pokud mně prostřednictvím Banky
poskytují své produkty a služby, nebo které tyto údaje zpracovávají na základě jiného právního titulu: Amundi Czech Republic
investiční společnost, a.s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., KB penzijní společnost, a.s., Komerční pojišťovna, a.s.
Identiﬁkační údaje a kopie průkazu totožnosti jsou Bankou zpracovány a archivovány pro účely plnění zákona č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a ﬁnancování terorismu. Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu
Informace o zpracování osobních údajů, který je k dispozici na jakékoliv pobočce nebo webových stránkách Banky.
Zavazuji se uhradit nejpozději v den podpisu smlouvy o úvěru částku odpovídající ceně za zpracování a vyhodnocení žádosti
o úvěr a částku odpovídající ceně za vyhodnocení rizik spojených se zástavou 9 dle platného Sazebníku Komerční banky, a.s.
V případě existence mého běžného účtu u Banky souhlasím, aby Banka odpovídající částky odepsala z tohoto účtu.
dAlší údAje o ŽAdAteli A spoluŽAdAteli
počet vyživovaných dětí:
do 10 let věku:

nad 10 let věku:

Vypořádání majetku po rozvodu:



ano



ne



upravení sjm:

nepřipadá v úvahu



ano



ne



nepřipadá v úvahu

měsíční výdaje domácnosti v kč:
Výdaje spojené s bydlením:

Pojištění:

Spoření:

Ostatní výdaje:

Výživné:

dluhy v kč (v kB):
Celková výše půjček, zápůjček a spotřebitelských úvěrů:

z toho konsolidováno:

Měsíční splátka půjček, zápůjček a spotřebitelských úvěrů:

z toho konsolidováno:

Celková výše hypotečních úvěrů:

z toho konsolidováno:

Měsíční splátka hypotečních úvěrů:

z toho konsolidováno:

Celková výše limitů kreditních karet:

z toho konsolidováno:

Celková výše limitů povolených debetů/kontokorentů:

z toho konsolidováno:

Závazky jiných poskytovatelů úvěrů v kč:
Celková výše půjček, zápůjček a spotřebitelských úvěrů:

z toho konsolidováno úvěrem od KB:

Měsíční splátka půjček, zápůjček a spotřebitelských úvěrů:

z toho konsolidováno úvěrem od KB:

Celková výše hypotečních úvěrů:

z toho konsolidováno úvěrem od KB:

Měsíční splátka hypotečních úvěrů:

z toho konsolidováno úvěrem od KB:

Celková výše limitů kreditních karet:

z toho konsolidováno úvěrem od KB:

Celková výše limitů povolených debetů/kontokorentů:

z toho konsolidováno úvěrem od KB:

9 Týká se pouze úvěrů zajištěných nemovitostí.
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Fyzická osoba – nepodnikatel (dále jen „další žadatel“)
Příjmení, jméno, titul:
Adresa (trvalý pobyt):
Kontaktní adresa:
Rodné číslo (datum narození, není-li rodné číslo):
Druh, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti a orgán/stát, který jej vydal:





Stav:

Bytové poměry:





svobodný(á)
registrovaný(á) partner(ka)
vlastník domu/bytu

rozvedený(á)
druh/družka
nájemník



ženatý/vdaná



vdovec/vdova



družstevní byt



ostatní

Trvalý pobyt od roku:
Telefon domů:

Telefon do zaměstnání:

Mobilní telefon:

E-mailová adresa:

Vzdělání:




ZŠ



SŠ



SŠ s maturitou, VOŠ



VŠ – bakalářské studium



VŠ – inženýrské, magisterské studium

VŠ – doktorandské studium nebo více ukončených VŠ studií nižšího stupně

Zaměstnavatel/název ﬁrmy: 10
Odvětví:
Povolání:
Poslední zaměstnání/podnikání od roku:
Příjem Dalšího žadatele v Kč: 11
podpisem této žádosti prohlašuji, že ke dni žádosti o úvěr:



jsem



nejsem

osobou se zvláštním vztahem ke Komerční bance, a.s. (dále jen „Banka“), ve smyslu ustanovení § 19 z.č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění pozdějších předpisů.



jsem



nejsem

osobou blízkou k zaměstnanci Banky panu/paní

,

pracující v obchodním místě/centrále Banky v

ve smyslu ustanovení § 22 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.



jsem



nejsem

politicky exponovanou osobou nebo osobou blízkou této osobě ve smyslu § 4 odst. 5 z.č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a ﬁnancování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
funkce/vztah k exponované osobě
země výkonu funkce PEP
Zároveň se zavazuji, že budu Banku informovat o všech skutečnostech, které budou mít vliv na obsah tohoto čestného prohlášení
(tj. vznik, změna nebo zánik funkce nebo vztahu s politicky exponovanou osobou).

10 V případě příjmů ze závislé činnosti uveďte název zaměstnavatele, v případě příjmů z podnikání uveďte název ﬁrmy.
11 V případě příjmů ze závislé činnosti uveďte průměrný čistý měsíční příjem za poslední 3 měsíce, v případě příjmů z podnikání uveďte rozdíl

mezi základem daně po odečtení ztráty z minulých let a vypočtenou daní dle daňového přiznání.
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jsem propojen s obchodní korporací:
název, IČO, sídlo:

neboť











disponuji
zastávám
jsem

nedisponuji

alespoň 20 % hlasů plynoucích z účasti v korporaci,

nezastávám

funkci v jejím statutárním, dozorčím nebo řídícím orgánu,

nejsem

ovládající osobou ve vztahu k této korporaci.

nejsem propojen s žádnou obchodní korporací.

Dále prohlašuji, že nemám žádné daňové nedoplatky, nedoplatky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, nedoplatky pojistného
na sociální zabezpečení ani nedoplatky příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a zároveň, že nemám žádné dluhy vůči státu
vzniklé neoprávněným pobíráním dávek nemocenského pojištění, důchodových dávek ani dávek sociálního zabezpečení.
Beru na vědomí, že Banka aktualizuje mé identiﬁkační údaje nebo údaje o rodinném stavu mé osoby, jestliže v průběhu vyřizování
této žádosti prokážu jejich změnu, zejména doložením kopie mého průkazu totožnosti.
Beru zároveň na vědomí, že o nových údajích bude Banka informovat i následující společnosti, pokud mně prostřednictvím Banky
poskytují své produkty a služby, nebo které tyto údaje zpracovávají na základě jiného právního titulu: Amundi Czech Republic
investiční společnost, a.s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., KB penzijní společnost, a.s., Komerční pojišťovna, a.s.
Identiﬁkační údaje a kopie průkazu totožnosti jsou Bankou zpracovány a archivovány pro účely plnění zákona č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a ﬁnancování terorismu. Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu
Informace o zpracování osobních údajů, který je k dispozici na jakékoliv pobočce nebo webových stránkách Banky.
Zavazuji se uhradit nejpozději v den podpisu smlouvy o úvěru částku odpovídající ceně za zpracování a vyhodnocení žádosti
o úvěr a částku odpovídající ceně za vyhodnocení rizik spojených se zástavou 12 dle platného Sazebníku Komerční banky, a.s.
V případě existence mého běžného účtu u Banky souhlasím, aby Banka odpovídající částky odepsala z tohoto účtu.
Fyzická osoba – nepodnikatel – manžel/ka nebo druh/družka nebo ragistrovaný/á partner/ka dalšího žadatele
(dále jen „další spolužadatel“)
Příjmení, jméno, titul:
Adresa (trvalý pobyt):
Kontaktní adresa:
Rodné číslo (datum narození, není-li rodné číslo):
Druh, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti a orgán/stát, který jej vydal:





Stav:

Bytové poměry:





svobodný(á)
registrovaný(á) partner(ka)
vlastník domu/bytu

rozvedený(á)
druh/družka
nájemník



ženatý/vdaná



vdovec/vdova



družstevní byt



ostatní

Trvalý pobyt od roku:
Telefon domů:

Telefon do zaměstnání:

Mobilní telefon:

E-mailová adresa:

Vzdělání:




ZŠ



SŠ



SŠ s maturitou, VOŠ



VŠ – bakalářské studium



VŠ – inženýrské, magisterské studium

VŠ – doktorandské studium nebo více ukončených VŠ studií nižšího stupně

Zaměstnavatel/název ﬁrmy: 13
Odvětví:
Povolání:
Poslední zaměstnání/podnikání od roku:
Příjem Dalšího spolužadatele v Kč: 14

12 Týká se pouze úvěrů zajištěných nemovitostí.
13 V případě příjmů ze závislé činnosti uveďte název zaměstnavatele, v případě příjmů z podnikání uveďte název ﬁrmy.
14 V případě příjmů ze závislé činnosti uveďte průměrný čistý měsíční příjem za poslední 3 měsíce, v případě příjmů z podnikání uveďte rozdíl

mezi základem daně po odečtení ztráty z minulých let a vypočtenou daní dle daňového přiznání.
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podpisem této žádosti prohlašuji, že ke dni žádosti o úvěr:





jsem

nejsem

osobou se zvláštním vztahem ke Komerční bance, a.s. (dále jen „Banka“), ve smyslu ustanovení § 19 z.č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění pozdějších předpisů.





jsem

nejsem

osobou blízkou k zaměstnanci Banky panu/paní

,

pracující v obchodním místě/centrále Banky v

ve smyslu ustanovení § 22 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.





jsem

nejsem

politicky exponovanou osobou nebo osobou blízkou této osobě ve smyslu § 4 odst. 5 z.č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a ﬁnancování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
funkce/vztah k exponované osobě
země výkonu funkce PEP
Zároveň se zavazuji, že budu Banku informovat o všech skutečnostech, které budou mít vliv na obsah tohoto čestného prohlášení
(tj. vznik, změna nebo zánik funkce nebo vztahu s politicky exponovanou osobou).



jsem propojen s obchodní korporací:
název, IČO, sídlo:

neboť







disponuji
zastávám
jsem





nedisponuji

alespoň 20 % hlasů plynoucích z účasti v korporaci,

nezastávám

funkci v jejím statutárním, dozorčím nebo řídícím orgánu,

nejsem

ovládající osobou ve vztahu k této korporaci.

nejsem propojen s žádnou obchodní korporací.

Dále prohlašuji, že nemám žádné daňové nedoplatky, nedoplatky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, nedoplatky pojistného
na sociální zabezpečení ani nedoplatky příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a zároveň, že nemám žádné dluhy vůči státu
vzniklé neoprávněným pobíráním dávek nemocenského pojištění, důchodových dávek ani dávek sociálního zabezpečení.
Beru na vědomí, že Banka aktualizuje mé identiﬁkační údaje nebo údaje o rodinném stavu mé osoby, jestliže v průběhu vyřizování
této žádosti prokážu jejich změnu, zejména doložením kopie mého průkazu totožnosti.
Beru zároveň na vědomí, že o nových údajích bude Banka informovat i následující společnosti, pokud mně prostřednictvím Banky
poskytují své produkty a služby, nebo které tyto údaje zpracovávají na základě jiného právního titulu: Amundi Czech Republic
investiční společnost, a.s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., KB penzijní společnost, a.s., Komerční pojišťovna, a.s.
Identiﬁkační údaje a kopie průkazu totožnosti jsou Bankou zpracovány a archivovány pro účely plnění zákona č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a ﬁnancování terorismu. Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu
Informace o zpracování osobních údajů, který je k dispozici na jakékoliv pobočce nebo webových stránkách Banky.
Zavazuji se uhradit nejpozději v den podpisu smlouvy o úvěru částku odpovídající ceně za zpracování a vyhodnocení žádosti
o úvěr a částku odpovídající ceně za vyhodnocení rizik spojených se zástavou 15 dle platného Sazebníku Komerční banky, a.s.
V případě existence mého běžného účtu u Banky souhlasím, aby Banka odpovídající částky odepsala z tohoto účtu.

15 Týká se pouze úvěrů zajištěných nemovitostí.
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dAlší údAje o dAlším ŽAdAteli A dAlším spoluŽAdAteli
počet vyživovaných dětí:
do 10 let věku:

nad 10 let věku:

Vypořádání majetku po rozvodu:



ano



ne



upravení sjm:
nepřipadá v úvahu



ano



ne



nepřipadá v úvahu

měsíční výdaje domácnosti v kč:
Výdaje spojené s bydlením:

Pojištění:

Spoření:

Ostatní výdaje:

Výživné:

dluhy v kč (v kB):
Celková výše půjček, zápůjček a spotřebitelských úvěrů:

z toho konsolidováno:

Měsíční splátka půjček, zápůjček a spotřebitelských úvěrů:

z toho konsolidováno:

Celková výše hypotečních úvěrů:

z toho konsolidováno:

Měsíční splátka hypotečních úvěrů:

z toho konsolidováno:

Celková výše limitů kreditních karet:

z toho konsolidováno:

Celková výše limitů povolených debetů/kontokorentů:

z toho konsolidováno:

Závazky jiných poskytovatelů úvěrů v kč:
Celková výše půjček, zápůjček a spotřebitelských úvěrů:

z toho konsolidováno úvěrem od KB:

Měsíční splátka půjček, zápůjček a spotřebitelských úvěrů:

z toho konsolidováno úvěrem od KB:

Celková výše hypotečních úvěrů:

z toho konsolidováno úvěrem od KB:

Měsíční splátka hypotečních úvěrů:

z toho konsolidováno úvěrem od KB:

Celková výše limitů kreditních karet:

z toho konsolidováno úvěrem od KB:

Celková výše limitů povolených debetů/kontokorentů:

z toho konsolidováno úvěrem od KB:

nAVrHoVAné ZAjištění úVěru:



Bez zajištění

Druh zajišťovacího prostředku:
Předpokládaná tržní cena zajišťovacího prostředku:
Identiﬁkace zajišťovacího prostředku:
Pokud má být úvěr zajištěn nemovitostí, Žadatel je povinen zabezpečit přístup do této nemovitosti za účelem jejího ocenění
nebo ověření jejího stavu.
Jsem/jsme si vědom(a)/vědomi, že ceny za poskytování bankovních služeb se účtují podle Sazebníku Komerční banky, a.s.,
platného v době poskytnutí bankovní služby, včetně ceny za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr, která zahrnuje komplexní
posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr spojené s ohodnocením míry obchodního a ﬁnančního rizika.
informace – registry klientských informací
Beru/bereme na vědomí, že Banka ověřuje mou/naši bonitu, důvěryhodnost a platební morálku prostřednictvím údajů získaných
od bankovních a nebankovních úvěrových registrů, jimž zároveň předává mé/naše údaje. Jsem/jsme si vědomi, že registry
zpracovávají mé/naše osobní údaje, včetně rodného čísla, za podmínek uvedených ve svých informačních memorandech,
jejichž aktuální znění jsou k dispozici na jakékoli pobočce Banky, na jejích webových stránkách a na stránkách www.solus.cz;
www.cbcb.cz. Bližší informace jsou k dispozici v dokumentu Banky „Informace o zpracování osobních údajů“ dostupném
na jakékoli pobočce Banky a na jejích webových stránkách.
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potVrZení o ZprostředkoVání
Dále potvrzuji/potvrzujeme, že zprostředkovatel
pan/paní
jméno, příjmení a identiﬁkační číslo obchodního zástupce

e-mail
zástupce obchodní

společnosti16
obchodní ﬁrma (název) a identiﬁkační číslo obchodního zástupce

(výše uvedený obchodní zástupce společně se společností dále jen „Zprostředkovatel“)

pro mne/nás zprostředkoval(a) zahájení vyřizování 17




Hypotečního/Předhypotečního úvěru
Americké hypotéky

v obchodním místě:
Byl(a)/byli jsem seznámen(a)/seznámeni se základními podmínkami poskytování úvěru a informován(a)/informováni o dokladech, které
bude Banka vyžadovat pro zahájení posuzování žádosti o úvěr.
Na základě mých/našich ﬁnančních možností byl proveden předběžný propočet pro poskytnutí úvěru.
Zároveň tímto potvrzuji/potvrzujeme, že toto „potvrzení o zprostředkování“ je jediné, které jsem/jsme ve vztahu k tomuto
úvěru podepsal(a)/podepsali.
Prohlašuji/prohlašujeme, že údaje uvedené ve všech předkládaných dokumentech jsou pravdivé a úplné.
Jsem/jsme si vědom(a)/vědomi, že po předložení aktuálních dokladů potvrzujících mé/naše příjmy a výdaje může být požadovaná
výše úvěru změněna.
Banka podpisem této žádosti potvrzuje její převzetí.
Podpis této žádosti Bankou však není akceptací této žádosti. Na poskytnutí úvěru není právní nárok.

16 FOP nevyplňuje. Jedná se o zástupce obchodní společnosti, se kterou má Komerční banka uzavřenou příslušnou smlouvu

o obchodním zastoupení.
17 Zaškrtněte vhodnou variantu.
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V _______________________ dne ____________

V _______________________ dne ____________
komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

vlastnoruční podpis

jméno:

jméno:
Funkce:

vlastnoruční podpis

vlastnoruční podpis

jméno:

jméno:
Funkce:

vlastnoruční podpis
jméno:

vlastnoruční podpis

Osobní údaje zkontroloval(a) dne ____________

jméno:

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.
Pokud tuto Žádost o poskytnutí úvěru a Potvrzení o zprostředkování předkládá Zprostředkovatel Bance bez přítomnosti výše
uvedeného žadatele/žadatelů, má se za to, že jeho/jejich podpis/podpisy na této Žádosti o poskytnutí úvěru a Potvrzení
o zprostředkování Zprostředkovatel ověřil, což Zprostředkovatel stvrzuje svým výše uvedeným podpisem.
Převzal(a) dne ____________
jméno:
Funkce:
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