Selbstauskunft - Vlastní informace žadatele o úvěr
1 Angaben zur Person - Osobní údaje
1.1. Antragsteller - žadatel
Name, Vorname (ggf. auch Geburtsname) - příjmení, jméno, (popř. rodné příjmení)

Geburtsdatum - datum narození

Straße, PLZ, Wohnort, Telefon - bydliště, ulice, PSČ, obec, telefon
Familienstand/Zahl der unterhaltsberechtigten Personen/Güterstand –
Rodinný stav/ počet vyživovaných osob/majetkový stav

Staatsangehörigkeit - státní příslušnost

Beschäftigt bei/als/seit (Firma mit Anschrift) - zaměstnán kde/pozice/od (jméno a adresa zaměstnavatele)

selbständig
OSVČ

1.2. Mitantragsteller/Ehegatte/Bürge - spolužadatel/manžel(ka)/ručitel
Name, Vorname (ggf. auch Geburtsname) - příjmení, jméno, (popř. rodné příjmení)

Geburtsdatum - datum narození

Straße, PLZ, Wohnort, Telefon - bydliště (ulice, PSČ, obec, telefon)
Familienstand/Zahl der unterhaltsberechtigten Personen Rodinný stav/ počet vyživovaných osob/majetkový stav

Staatsangehörigkeit - státní příslušnost

Beschäftigt bei/als/seit (Firma mit Anschrift) - zaměstnán kde/pozice/od (jméno a adresa zaměstnavatele)
selbständig
OSVČ
1

2 Vermögensverhältnisse (in TCZK) - Majetkové poměry v tis. Kč

Antragsteller – žadatel

Mitantragsteller/Ehegatte/Bürgespolužadatel/manžel(ka)/ ručitel

2

- Immobilien (Verkaufswert) nemovitosti (prodejní hodnota)
- Bankguthaben - fin. prostředky na b.účtech v bance
- Wertpapiere (Kurswert) –
cenné papíry (kursová hodnota)
- Betriebsvermögen - hodnota firmy
3

- Beteiligungen - majetkové podíly
- sonstiges Vermögen - ostatní majetek
Summen - celkem

3 Verbindlichkeiten (in TCZK) - Závazky v tis. Kč
Antragsteller - žadatel
- Hypotheken/Grundschulden (Valuten) - hypotéky
- sonstige Bankkredite - ostatní bankovní úvěry
- Wechselverbindlichkeiten - závazky ze směnek
- Bürgschaften - ručení
- Steuerverbindlichkeiten - daňové závazky
- sonstige Verbindlichkeiten - ostatní závazky
- Leasingverbindlichkeiten - závazky z leasingu
Summen - celkem

1)

Detailní informace vyplňte v Příloze k formuláři Vlastní informace žadatele o úvěr
Detailní informace vyplňte v Příloze k formuláři Vlastní informace žadatele o úvěr
3)
Detailní informace vyplňte v Příloze k formuláři Vlastní informace žadatele o úvěr
2)

Mitantragsteller/Ehegatte/Bürgespolužadatel/manžel(ka)/ručitel

4 Einkommen p.a. (in TCZK) - Roční příjem v tis. Kč

brutto

netto

lfd. Jahr, letztes Jahr, vorletztes Jahr / za aktuální rok, předchozí rok, předminulý rok
(Jahr)-(rok)

(Jahr)-(rok)

(Jahr)-(rok) (Jahr)-(rok) (Jahr)-(rok) (Jahr)-(rok)

- aus Gewerbebetrieb – ze živnosti
- aus selbständiger Arbeit – jako OSVČ
- aus nichtselbständiger Arbeit – ze zaměstnání
- aus Beteiligungen - z majetkových podílů
- aus sonstigen Kapitalvermögen –
z ostatních kapitálových výnosů
- aus Vermietung und Verpachtung –
z pronájmu
- sonstige Einkünfte – ostatní příjmy
Summen - celkem

5 Ausgaben p.a. (in TCZK) (nur lfd. Jahr)
Výdaje za rok (v tis. Kč) (v aktuálním roce)

Antragsteller-žadatel

Mitantragsteller/Ehegatte/Bürgespolužadatel/manžel-ka/ručitel

- laufende Lebenshaltung - běžné výdaje
- Mieten - nájem
- Zinsen und Tilgung für - úroky a splátky za:
- Hypotheken/Grundschulden - hypotéky
- sonstige Bankkredite - ostatní bank. úvěry
- sonstige Verbindlichkeiten - ostatní závazky
- Leasingraten - splátky leasingu
- Versicherungsprämien - pojistné
- Steuern/Abgaben - daně/srážky
- Bausparraten - platby stavebního spoření
- Sparraten - spoření
- sonstige Ausgaben (z. B. Unterhaltsleistungen)
ostatní výdaje (např. zábava, cesty, atd.)
Summen - celkem

6 Einkommensentwicklung – vývoj příjmu
Antragsteller - žadatel
Der Kunde bezieht ein regelmäßiges monatliches
Einkommen. /
Klient má pravidelný měsíční příjem.
Der Kunde hat zwar in der Vergangenheit ein
unregelmäßiges monatliches Einkommen bezogen, gibt
jedoch an, dass das aktuelle monatliche Einkommen
künftig regelmäßig beziehen wird. /
Klient neměl v minulosti pravidelný měsíční příjem ale
udává, že v budoucnu bude dostávat pravidelný měsíční
příjem.
Der Kunde bezieht ein unregelmäßiges monatliches
Einkommen oder wird künftig ein geringeres
monatliches Einkommen beziehen (z.B. Karenz,
Studium, Umstieg auf Teilzeitarbeit, Saisonarbeit,
Pensionierung). /
Klient nemá pravidelný měsíční příjem nebo bude v
budoucnu pobírat minimální měsíční příjem (např.
mateřská dovolená, studium, práce na částečný úvazek,
sezonní práce, důchod).

Mitantragsteller/Ehegatte/Bürge spolužadatel/manžel-ka/ručitel

7 Versicherungen - Životní pojištění

Versicherungsnehmer/versicherte
Person –
pojištěná osoba/příp. beneficient

bestehend
seit pojištění
uzavřeno v r.

Versicherer pojistitel

Versicherungssumme in
TCZK celková
hodnota
pojistky v tis.
Kč

Jahresbeitrag
in CZK roční pojistné
v Kč

aktueller
Rückkaufswert
in CZK momentální
hodnota
odbytného v Kč

8
Bestehen oder bestanden in den letzten zehn Jahren
Mahnverfahren oder Zahlungsklagen,
Zwangsvollstreckungen, Verfahren zur Abgabe der
eidesstattlichen Versicherung, Konkurs- oder
Vergleichsverfahren

Antragsteller - žadatel

V posledních deseti letech byly vůči žadateli nebo
spolužadateli/manželovi-ce/ručiteli vedeny soudní
žaloby pro neplacení, byl nařízen výkon rozhodnutí, byl
prohlášen konkurz nebo vyrovnání nebo bylo vedeno
řízení pro neplacení závazků vůči FÚ, OSSZ nebo
zdravotní pojišťovně

Mitantragsteller/Ehegatte/Bürge spolužadatel/manžel-ka/ručitel

nein – NE

nein - NE

ja, und zwar - ANO a sice:

ja, und zwar - ANO a sice:

9 Bankverbindung - Bankovní spojení

10 Zustimmung zur Bankauskunft - Souhlas s bankovní informací
Der Antragsteller und der Mitantragssteller stimmen zu, dass nachstehende Bank
- žadatel/spolužadatel/manžel-ka/ručitel souhlasí s tím, že níže uvedená banka

einmalig die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich eine Bankauskunft über ihn und den Mitantragssteller erteilt. Diese
Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen zur Kreditwürdigkeit und Kreditfähigkeit, insbesondere zu den
wirtschaftlichen Verhältnissen. Soweit dies für diese Bankauskunft erforderlich ist, entbinden der Antragsteller sowie der
Mitantragssteller die oben genannte Bank ausdrücklich vom Bankgeheimnis.
bude Raiffeisenlandesbank Oberösterreich požádána o jednorázovou bankovní informaci. Tato bankovní informace bude
obsahovat všeobecné informace o kreditní způsobilosti a ekonomických poměrech výstavce souhlasu. Zároveň, pokud to vyžadují
zákonné předpisy, výslovně uděluje bance, poskytující bankovní informaci, povolení k poskytnutí údajů, podléhajících bankovnímu
tajemství.
11 Unterlagen - Podklady
Die von der Bank geforderten, aber nicht beigefügten Unterlagen werden nachgereicht.
Bankou požadované podklady, které zatím nebyly předány, budou bance předány v plném rozsahu v nejbližším možném termínu.
12 Bestätigung - Povrzení o kompletnosti a pravdivosti údajů
Antragssteller und Mitantragssteller bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben.
Žadatel, spolužadatel/manžel-ka/ručitel potvrzují správnost a úplnost údajů, které uvedli v tomto dokumentu.
13 AGB - Einbeziehungsklausel – Klausule o platnosti Všeobecných obchodních podmínek banky
Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank (AGB).
Doplňkově platí Všeobecné obchodní podmínky banky.
Ort, Datum - místo, datum
,

Antragsteller - žadatel

Mitantragsteller/Ehegatte/Bürge
spolužadatel/manžel-ka/ručitel

