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Čestné prohlášení o příjmech a výdajích
(slouží k posouzení úvěruschopnosti vydlužitele / schopnosti splácet zápůjčku)

                           ke smlouvě číslo: 

Já níže podepsaný(á):
Jméno: Příjmení:
Datum narození: Rodné číslo:
Číslo OP: Adresa:

Prohlašuji na svou čest, že:
1. Mám tyto měsíční pravidelné platby:
 

- leasingové splátky ve výši:          ............... Kč

- závazky u bankovních institucí ve výši: ……………….  Kč

- závazky u nebankovních institucí ve výši: ……………….  Kč

- běžné výživné dle zákona ve výši: ...............  Kč

- jiné závazky (specifikovat jaké) ve výši: ……………….  Kč

- výdaje na základní životní potřeby (jídlo, ošacení, atd…) ……………….  Kč

2. Nemám žádné, ať splatné či nesplatné závazky vůči správci daně (FÚ).
Nemám žádné,  ať  již  splatné  či  nesplatné závazky na  zdravotním či  sociálním
pojištění. Nemám žádné jiné splatné závazky.

3. Proti  mně  a  mému  majetku  není  vedena  exekuce   ani  žádný  jiný  výkon
rozhodnutí. Na mou osobu není a nikdy nebylo vedeno insolvenční řízení, taktéž
ani nesplňuji podmínky k důvodnému podání insolvenčního návrhu.

4. Mám tyto měsíční pravidelné příjmy:

………………….. Kč  příjem z: …………………….  dokládám: ……………………….

………………….. Kč  příjem z: …………………….  dokládám: ……………………….

5.       Rozdíl mezi mými celkovými příjmy a výdaji tedy činí             ................  Kč

6. Dále prohlašuji, že finanční prostředky ze zápůjčky použiji na:

V případě  nedostatku  finančních  prostředků  v průběhu  splácení  zápůjčky  jsem
připraven(a)  vyvinout  maximální  úsilí,  které  povede  k úplnému  splacení  zápůjčky,
popřípadě zpeněžit svůj movitý či nemovitý majetek a z výnosu prodeje uhradit vzniklý
dluh. Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou úplné, pravdivé, a že si jsem vědom(a),
jak občanskoprávních, tak trestně právních následků v případě, že se prokáže opak.

V Praze dne:                                              

                                                               …………………………………..…….…….  
                                                               Vlastnoruční podpis vydlužitele
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