
                                                                                                     

Žádost o poskytnutí spotřebitelského úvěru 
 

      

 Údaje o úvěru: 

Žadatel: 
Jméno a příjmení, titul:  

Stav (svobodný/á, rozvedený/á…):  Rozdělené SJM  Ano     Ne   Zúžené RČ / IČ:  

Adresa trvalého bydliště (dle OP): 
 

 PSČ:  

Korespondenční adresa  
(pokud je odlišná a důvod): 

 

 PSČ:  

Telefon:  Datová schránka  Mobil:  E-mail:  

Politicky exponovaná osoba: *  Ano    Ne Název pozice:  Od MM/RR:  Do MM/RR  

* vysvětlení politicky exponované osoby je v zákoně 253/2008 Sb. 

Příjmy žadatele ze zaměstnání: 

Zaměstnavatel:  IČO:  E-mail:  Tel. mzd. účtárna  

Adresa zaměstnavatele:  

Zaměstnán/a jako  Od MM/RR:  Čistá mzda za poslední měsíc:  

Zaměstnán na dobu:  určitou   neurčitou Jsem ve výpovědní lhůtě:   Ano    Ne Způsob výplaty mzdy:  v hotovosti    bankovní účet 

Mzda vyplácena v měně:  Srážky ze mzdy na základě nařízeného výkonu rozhodnutí  Ano   Ne Zaměstnán:  v ČR    v zahraničí Země:  

Další příjmy – druh:*  Od MM/RR:  Do MM/RR  Měsíční výše:  Forma doložení:  

Další příjmy - druh:*  Od MM/RR:  Do MM/RR  Měsíční výše:  Forma doložení:  

Další příjmy - druh:*  Od MM/RR:  Do MM/RR  Měsíční výše:  Forma doložení:  

*Příjmy nezahrnuté do potvrzení o příjmu nebo daňového přiznání: např. nájem, budoucí příjem, příjem z majetku, výživné, starobní důchod, renty, výsluhy, příspěvky, odměna pěstouna, invalidní důchod, atd. 

Příjmy žadatele z podnikání: 

Název podnikatelského subjektu:  IČO:  E-mail:  Datová schránka  

Adresa podnikatelského subjektu:  

Předmět podnikání:  Od MM/RR:  Průměrná čistá měsíční mzda za posledních 12 měsíců:  

Dluhy vůči FÚ, ČSSZ, zdrav. pojišťovnám:  ano   ne Bankovní a nebankovní závazky po splatnosti:  ano    ne Exekuce  ano    ne 

Další příjmy – druh:**  Od MM/RR:  Do MM/RR  Měsíční výše:  Forma doložení:  

Další příjmy - druh:**  Od MM/RR:  Do MM/RR  Měsíční výše:  Forma doložení:  

Další příjmy - druh:**  Od MM/RR:  Do MM/RR  Měsíční výše:  Forma doložení:  

Výdaje domácnosti žadatele: 

Počet členů domácnosti: 5 Nad 18 let  11-18 let  0-10 let 3 Celkové měsíční výdaje domácnosti: 8000 

Měsíční výdaje na bydlení: 1800 Z toho nájemné 0 Druh:  rodinný dům   byt Obec bydliště:  

Další výdaje – druh:*  
Měsíční 
výše: 

 Další výdaje – druh:*  Měsíční výše:  

Další výdaje – druh:*  
Měsíční 
výše: 

 Další výdaje – druh:*  Měsíční výše:  

Další výdaje – druh:*  
Měsíční 
výše: 

 Další výdaje – druh:*  Měsíční výše:  

*Ostatní výdaje domácnosti: např. výživné, cestovné, obědy, nebankovní splátkové kalendáře, platby nebo splátkové kalendáře z rozhodnutí soudu nebo státního úřadu, atd. 

Splátky úvěrů žadatele (včetně ručitelských závazků): 

 Název úvěrové společnosti:  Druh úvěru:*  Výše úvěru:  Splatnost MM/RR  Měsíční splátka:  Vyplácen z úvěru: 

1            ano   ne 

2            ano   ne 

3            ano   ne 

4            ano   ne 

* kreditní karta, hypotéční úvěr, kontokorent, osobní půjčka, leasing, nebankovní úvěr, atd. 

Spolužadatel 1. 
Jméno a příjmení, titul:  

Stav (svobodný/á, rozvedený/á…):  Rozdělené SJM  Ano     Ne   Zúžené RČ / IČ:  

Adresa trvalého bydliště (dle OP): 
 

 PSČ:  

Korespondenční adresa  
(pokud je odlišná a důvod): 

 

 PSČ:  

Telefon:  Datová schránka  Mobil:  E-mail:  

Politicky exponovaná osoba: *  Ano    Ne Název pozice:  Od MM/RR:  Do MM/RR  

* vysvětlení politicky exponované osoby je v části…  

Příjmy spolužadatele 1. ze zaměstnání: 

Zaměstnavatel:  IČO:  E-mail:  Tel. mzd. účtárna  

Adresa zaměstnavatele:  

Zaměstnán/a jako  Od MM/RR:  Čistá mzda za poslední měsíc:  

Zaměstnán na dobu:  určitou   neurčitou Jsem ve výpovědní lhůtě:   Ano    Ne Způsob výplaty mzdy:  v hotovosti    bankovní účet 

Mzda vyplácena v měně:  Srážky ze mzdy na základě nařízeného výkonu rozhodnutí  Ano   Ne Zaměstnán:  v ČR    v zahraničí Země:  

Další příjmy – druh:*  Od MM/RR:  Do MM/RR  Měsíční výše:  Forma doložení:  

Další příjmy - druh:*  Od MM/RR:  Do MM/RR  Měsíční výše:  Forma doložení:  

Požadovaná výše úvěru:  Kč Doba splatnosti (měsíce): 

 Číslo účtu pro vyplacení úvěrů: 
 

Kód banky: 

 Majitel účtu: 

 



          
    

 

Další příjmy - druh:*  Od MM/RR:  Do MM/RR  Měsíční výše:  Forma doložení:  

*Příjmy nezahrnuté do potvrzení o příjmu nebo daňového přiznání: např. nájem, budoucí příjem, příjem z majetku, výživné, starobní důchod, renty, výsluhy, příspěvky, odměna pěstouna, invalidní důchod, atd. 

Příjmy spolužadatele 1. z podnikání: 

Název podnikatelského subjektu:  IČO:  E-mail:  Datová schránka  

Adresa podnikatelského subjektu:  

Předmět podnikání:  Od MM/RR:  Průměrná čistá měsíční mzda za posledních 12 měsíců:  

Dluhy vůči FÚ, ČSSZ, zdrav. pojišťovnám:  ano   ne Bankovní a nebankovní závazky po splatnosti:  ano    ne Exekuce  ano    ne 

Další příjmy – druh:**  Od MM/RR:  Do MM/RR  Měsíční výše:  Forma doložení:  

Další příjmy - druh:**  Od MM/RR:  Do MM/RR  Měsíční výše:  Forma doložení:  

Další příjmy - druh:**  Od MM/RR:  Do MM/RR  Měsíční výše:  Forma doložení:  

Výdaje domácnosti spolužadatele 1.: * nevyplňujte, pokud je ve společné domácnosti s žadatelem 

Počet členů domácnosti:  Nad 18 let  11-18 let  0-10 let  Celkové měsíční výdaje domácnosti:  

Měsíční výdaje na bydlení:  Z toho nájemné  Rodinný dům / Byt  Obec bydliště:  

Další výdaje – druh:*  Měsíční výše:  Další výdaje – druh:*  Měsíční výše:  

Další výdaje – druh:*  Měsíční výše:  Další výdaje – druh:*  Měsíční výše:  

Další výdaje – druh:*  Měsíční výše:  Další výdaje – druh:*  Měsíční výše:  

*Ostatní výdaje domácnosti: např. výživné, cestovné, obědy, nebankovní splátkové kalendáře, platby nebo splátkové kalendáře z rozhodnutí soudu nebo státního úřadu, atd. 

Splátky úvěrů spolužadatele 1. (včetně ručitelských závazků): 

 Název úvěrové společnosti:  Druh úvěru:*  Výše úvěru:  Splatnost MM/RR  Měsíční splátka:  Vyplácen z úvěru: 

1            ano   ne 

2            ano   ne 

3            ano   ne 

4            ano   ne 

* kreditní karta, hypotéční úvěr, kontokorent, osobní půjčka, leasing, nebankovní úvěr, atd. 

Spolužadatel 2. 
Jméno a příjmení, titul:  

Stav (svobodný/á, rozvedený/á…):  Rozdělené SJM  Ano     Ne   Zúžené RČ / IČ:  

Adresa trvalého bydliště (dle OP): 
 

 PSČ:  

Korespondenční adresa  
(pokud je odlišná a důvod): 

 

 PSČ:  

Telefon:  Datová schránka  Mobil:  E-mail:  

Politicky exponovaná osoba: *  Ano    Ne Název pozice:  Od MM/RR:  Do MM/RR  

* vysvětlení politicky exponované osoby je v části…  

Příjmy spolužadatele 2. ze zaměstnání: 

Zaměstnavatel:  IČO:  E-mail:  Tel. mzd. účtárna  

Adresa zaměstnavatele:  

Zaměstnán/a jako  Od MM/RR:  Čistá mzda za poslední měsíc:  

Zaměstnán na dobu:  určitou   neurčitou Jsem ve výpovědní lhůtě:   Ano    Ne Způsob výplaty mzdy:  v hotovosti    bankovní účet 

Mzda vyplácena v měně:  Srážky ze mzdy na základě nařízeného výkonu rozhodnutí  Ano   Ne Zaměstnán:  v ČR    v zahraničí Země:  

Další příjmy – druh:*  Od MM/RR:  Do MM/RR  Měsíční výše:  Forma doložení:  

Další příjmy - druh:*  Od MM/RR:  Do MM/RR  Měsíční výše:  Forma doložení:  

Další příjmy - druh:*  Od MM/RR:  Do MM/RR  Měsíční výše:  Forma doložení:  

*Příjmy nezahrnuté do potvrzení o příjmu nebo daňového přiznání: např. nájem, budoucí příjem, příjem z majetku, výživné, starobní důchod, renty, výsluhy, příspěvky, odměna pěstouna, invalidní důchod, atd. 

Příjmy spolužadatele 2. z podnikání: 

Název podnikatelského subjektu:  IČO:  E-mail:  Datová schránka  

Adresa podnikatelského subjektu:  

Předmět podnikání:  Od MM/RR:  Průměrná čistá měsíční mzda za posledních 12 měsíců:  

Dluhy vůči FÚ, ČSSZ, zdrav. pojišťovnám:  ano   ne Bankovní a nebankovní závazky po splatnosti:  ano    ne Exekuce  ano    ne 

Další příjmy – druh:**  Od MM/RR:  Do MM/RR  Měsíční výše:  Forma doložení:  

Další příjmy - druh:**  Od MM/RR:  Do MM/RR  Měsíční výše:  Forma doložení:  

Další příjmy - druh:**  Od MM/RR:  Do MM/RR  Měsíční výše:  Forma doložení:  

Výdaje domácnosti spolužadatele 2.: * nevyplňujte, pokud je ve společné domácnosti s žadatelem nebo spolužadatelem 1. 

Počet členů domácnosti:  Nad 18 let  11-18 let  0-10 let  Celkové měsíční výdaje domácnosti:  

Měsíční výdaje na bydlení:  Z toho nájemné  Rodinný dům / Byt  Obec bydliště:  

Další výdaje – druh:*  Měsíční výše:  Další výdaje – druh:*  Měsíční výše:  

Další výdaje – druh:*  Měsíční výše:  Další výdaje – druh:*  Měsíční výše:  

Další výdaje – druh:*  Měsíční výše:  Další výdaje – druh:*  Měsíční výše:  

*Ostatní výdaje domácnosti: např. výživné, cestovné, obědy, nebankovní splátkové kalendáře, platby nebo splátkové kalendáře z rozhodnutí soudu nebo státního úřadu, atd. 

Splátky úvěrů spolužadatele 2. (včetně ručitelských závazků): 

 Název úvěrové společnosti:  Druh úvěru:*  Výše úvěru:  Splatnost MM/RR  Měsíční splátka:  Vyplácen z úvěru: 

1            ano   ne 

2            ano   ne 

3            ano   ne 

4            ano   ne 

* kreditní karta, hypotéční úvěr, kontokorent, osobní půjčka, leasing, nebankovní úvěr, atd. 

 



          
    

 

Počet členů domácnosti, kteří žijí ve společné domácnosti s žadatelem, mají vlastní příjem, nejsou spolužadateli, ale spolupodílejí se na 
nákladech domácnosti (např. prarodiče): 

 

Informace o zajištění: 
Zajištění č. 1 

Nemovitost se nachází na adrese: 
 

 PSČ:  

Druh zástavy:  byt   rodinný dům  pozemek   ostatní   Byt/RD - dispozice  Byt/RD - stáří  Plocha m2  

Jméno a příjmení vlastníka/podílníka:  RČ:  

Adresa trvalého bydliště (dle OP):  

Pojištění nemovitosti:   ano   ne Název pojišťovny:  
Číslo pojistné 

smlouvy: 
 

Výše ročního 
pojistného: 

 Kč 

Zajištění č. 2 

Nemovitost se nachází na adrese: 
 

 PSČ:  

Druh zástavy:  byt   rodinný dům  pozemek   ostatní   Byt/RD - dispozice  Byt/RD - stáří  Plocha m2  

Jméno a příjmení vlastníka/podílníka:  RČ:  

Adresa trvalého bydliště (dle OP):  

Pojištění nemovitosti:   ano   ne Název pojišťovny:  
Číslo pojistné 

smlouvy: 
 

Výše ročního 
pojistného: 

Kč 

Prohlášení: 
Doplňující informace k žádosti 

 
Článek 1 

1. Žadatel a budoucí úvěrující mají zájem spolu uzavřít smlouvu o úvěru, kterou se budoucí úvěrující zaváže, že na požádání žadatele poskytne v jeho prospěch peněžní 
prostředky, a žadatel se zaváže poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky (dále jen „smlouva o úvěru" a „budoucí úvěr"). Smlouva o úvěru bude 
obsahovat zejména náležitosti uvedené v žádosti s tím, že výše budoucího úvěru může být oproti žadatelem požadované výši snížena budoucím úvěrujícím v 
závislosti zejména na bonitě žadatele a na poskytnutém zajištění či na přání žadatele. 

2. Žadatel je seznámen s přesnou formou zajištění budoucího úvěru. Budoucí úvěr bude zajištěn zástavním právem k nemovitosti po dobu splácení budoucího úvěru. 
Přesný návrh znění smluv je možné získat v sídle budoucího úvěrujícího nebo na internetových stránkách budoucího úvěrujícího: http://www.acema.cz 

 
Článek 2 

1. Ochrana Vašich osobních údajů je zajištěna v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), přičemž informační povinnost dle článku 
13 Nařízení o ochraně osobních údajů je plněna z důvodu transparentnosti v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“. 
 

Článek 3 
1. Seznam požadovaných dokladů pro zpracování žádosti o úvěr: 

a. Identifikační údaje žadatele a spolužadatelů, majitelů nemovitosti 
b. Potvrzení o příjmu na formuláři ACEMA nebo bankovním formuláři (potvrzení nesmí být starší než 3 měsíce) nebo Daňové přiznání za poslední 2 

zdaňovací období 
c. Doklad prokazující další příjmy (výsluhy, příjmy ZTP, důchodový výměr, výživné, atd.) 
d. Výpisy z účtu za posledních 6 měsíců 
e. Doklady k exekučním řízením 
f. Doklady k nařízeným srážkám ze mzdy 
g. Doklady potvrzující závazky uvedené v žádosti  
h. Doklady potvrzující další výdaje (např. SIPO, výpisy z registrů, pojistné smlouvy, atd.) 

*formuláře ACEMA lze stáhnout na http://www.acema.cz 
 

 

 
 
  
  
   

Žadatel prohlašuje, že toto prohlášení bylo sepsáno v souladu s jeho svobodnou a vážně projevenou vůlí.  
Žadatel svým podpisem stvrzuje, že si výslovně sjednal návštěvu budoucího věřitele, resp. jeho zástupce, za 
účelem objednávky na den podpisu této dohody. 
Žadatel svým podpisem stvrzuje, že veškerá data výše uvedená jsou pravdivá a úplná a jsou projevem jeho 
svobodné vůle. 

 
V….….………………………. dne………………………………….                                                                             
 
 
 
vlastnoruční podpis žadatele 

Já, v podepsaný mandatář/zmocněnec (jméno, příjmení): 
č. plné moci:  
prohlašuji, že tato listina byla přede mnou vlastnoručně podepsána osobou uvedenou v Dohodě jako žadatel. 
Totožnost žadatele jsem ověřil dle:  
(vypiš: op/pas/rodný list)                                                                číslo dokladu: 

 
V….….………………………. dne………………………………….                                                                           
 
 
 
vlastnoruční podpis mandatáře/zmocněnce 

 

 
 

 

http://www.acema.cz/
http://www.acema.cz/

