PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
Pribinova 25, 824 96 Bratislava
Infolinka: +421 2 20 64 11 59, Fax: +421 2 20 64 11 70
E-mail: proficredit@proficredit.sk, www.proficredit.sk
ŽIADOSŤ O ÚVER
VFA kód

Priezvisko a meno/Obchodné meno: .................................................................................................................................................................................................................................................

Typ Zmluvy G

G+

G so zábezpekou

G-premium

Záujem o zápočet zmluvy č.:

I. ŽIADATEĽ
Obchodné meno: ................................................................................................. IČO: ............................................. DIČ: ....................................................... Odbor podnikania: ....................................... Právna forma:
Adresa sídla/miesta podnikania: .................................................................................................................................. PSČ: .................................. Okres: ...........................................................................................

Kontaktná adresa

Zapísaný v: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I.A Fyzická osoba – podnikateľ (Identifikačné údaje osoby žiadateľa o úver):
Priezvisko: ................................................................ Meno: ................................................................ Rodné číslo: ................................................................ Dátum narodenia: .......................................... Pohlavie:

muž

žena

Miesto narodenia: ............................................................................................ Číslo OP: ..................................................................... Platnosť OP do: ..................................................................... Vlastnícky podiel: ............................%
Rodinný stav:
Typ bývania:

slobodný/slobodná

ženatý/vydatá

vlastný byt/dom

Trvalá adresa:

prenájom  

druh/družka
družstevný byt

rozvedený/rozvedená
obecný byt

vdovec/vdova Počet členov domácnosti: ................................ Počet nezaopatrených detí: ..................................

bývanie u rodiny

ubytovacie zariadenie   Pobyt na súčasnej adrese od: ............................................................................

Ulica: ...................................................................................................................... č. p.: ........................ Obec: ...............................................................................................................................................................
PSČ: .................................. Okres: ...........................................................................................................................................

Kontaktná adresa

I.B Právnická osoba (Identifikačné údaje štatutárneho zástupcu/zástupcov žiadateľa/žiadateľov o úver):
Priezvisko: ................................................................................. Meno: ................................................................................. Rodné číslo: ................................................................
Číslo OP: ..................................................................... Platnosť OP do: ..................................................................... Vlastnícky podiel: ................................%
Rodinný stav:
Typ bývania:

slobodný/slobodná

ženatý/vydatá

vlastný byt/dom

prenájom  

druh/družka
družstevný byt

rozvedený/rozvedená
obecný byt

vdovec/vdova Počet členov domácnosti: ................................ Počet nezaopatrených detí: ..................................

bývanie u rodiny

ubytovacie zariadenie   Pobyt na súčasnej adrese od: ............................................................................

Priezvisko: ................................................................................. Meno: ................................................................................. Rodné číslo: ................................................................
Číslo OP: ..................................................................... Platnosť OP do: ..................................................................... Vlastnícky podiel: ................................%
Rodinný stav:
Typ bývania:

slobodný/slobodná

ženatý/vydatá

vlastný byt/dom

prenájom  

druh/družka
družstevný byt

rozvedený/rozvedená
obecný byt

vdovec/vdova Počet členov domácnosti: ................................ Počet nezaopatrených detí: ..................................

bývanie u rodiny

ubytovacie zariadenie   Pobyt na súčasnej adrese od: ............................................................................

II. Kontaktné, identifikačné a ekonomické údaje žiadateľa o úver:
Mobil (1,2): .........................................., ........................................... Telefón (1,2): .........................................., ........................................... E-mail: ............................................................................................................................................
Bankové spojenie: číslo účtu/kód banky: ............................................................................../................................... IBAN:......................................................................................................................................................................
Majiteľ účtu: ............................................................................................................................................................. Typ účtu:
Počet zamestnancov*: ........................... Počet spoločníkov*: ........................................... Sezónnosť príjmov:

nie

jar

osobný

podnikateľský Dátum začiatku podnikania: .........................................................

leto

jeseň

zima

Kontaktná adresa (vyplňte, len ak je iná ako trvalá adresa/adresa sídla): ........................................................................................................................PSČ: .................................. Okres: ..........................................................................
Hrubé ročné príjmy (obrat z posledného podaného DP): .......................................................... EUR   Iné príjmy: ................................................................. EUR, ................................................................................................................................
Súčasné záväzky (úver, leasing a pod.): .............................................................. EUR/mesiac   Neuhradený dlh v Sociálnej poisťovni: ............................................................... EUR
III. SPOLUŽIADATEĽ Identifikačné údaje spolužiadateľa/ov:
SPOLUŽIADATEĽ 1 Priezvisko a meno: .................................................................................. Rodné číslo: ................................................................
Trvalá adresa: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
SPOLUŽIADATEĽ 2 Priezvisko a meno: ................................................................................... Rodné číslo:................................................................
Trvalá adresa: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
IV. Údaje o požadovanom úvere (v EUR):
Suma úveru: ................................................. EUR Splatnosť úveru (v mesiacoch): ........................... Výška mesačnej splátky: ..................................... EUR Celková suma na úhradu (úver a úroky): .................................................... EUR
Požadovaný dátum splatnosti splátky (deň v mesiaci): ....................................................................................
Účel čerpania úveru:

investičný (A)

prevádzkový (B)

splátka záväzkov (C)

reklama, marketing (D)

iný (E)

Bližšie špecifikácia účelu čerpania úveru: ……………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………….......................................
V. Údaje o zábezpeke:
Priezvisko a meno/ obchodné meno vlastníka nehnuteľnosti: ......................................................................................................................................................................................................................................................................
dom

Druh nehnuteľnosti:

byt

pozemok

ťarcha

vecné bremeno

administratívna budova

VI. Zdroj kontaktu:
oslovovací list

odporučenie

E-GATE

internet

print

kancelária

leták

vlastný materiál

rádio

TV

vonkajšia reklama

SMS

iné Upresnenie: ........................................................

Prílohy:
Kópia osobných dokladov

Výpis k predkladanému bankovému účtu

Daňové priznanie vrátane príloh:

Za rok 20...............

Doloženie právnej subjektivity:
Aktuálne ekonomické výkazy:

Živnostenský list

Dispozičné právo k bankovému účtu

Za rok 20................
Koncesná listina

Výpis z obchodného registra

FO: Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch

Doklady k požadovanej zábezpeke:

Potvrdenie o stave účtov zo Sociálnej poisťovne – elektronicky

Potvrdenie o výške daňovej povinnosti
Iné

PO: Súvaha, výkaz ziskov a strát

Prehlásenie VFA o vykonaní obhliadky a kontrole zabezpečenia (fotodokumentácia)

Výpisy z bankového účtu

Výpis z LV

Znalecký posudok

Kópia katastrálnej mapy

Poistná zmluva

Iné

VII.
Svojím podpisom Žiadateľ, Spolužiadateľ 1, Spolužiadateľ 2 (pri právnických osobách ich štatutárny zástupca) potvrdzujú, že boli oboznámení so svojimi právami podľa zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov. Žiadateľ, Spolužiadateľ 1, Spolužiadateľ 2 (pri právnických osobách ich štatutárny zástupca) potvrdzujú, že boli oboznámení s tým, že spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia,
s.r.o., IČO 35792752, so sídlom Pribinova 25, 82496 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro a vložka číslo 22160/B (ďalej aj spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.) je oprávnená v súlade s príslušnými právnymi predpismi, zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracovávať všetky informácie a osobné údaje, ktoré jej
dobrovoľne poskytli (ďalej len „osobné údaje“), spracovávať tieto osobné údaje prostredníctvom tretej osoby (sprostredkovateľ, pričom zoznam sprostredkovateľov je zverejnený na webovom sídle
www.proficredit.sk) a ďalej oznámiť tieto osobné údaje tretím osobám, ktoré spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. poverila alebo poverí plnením ktorýchkoľvek jej zákonných či zmluvných povinností.
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Žiadateľ, Spolužiadateľ 1, Spolužiadateľ 2 (pri právnických osobách ich štatutárny zástupca) potvrdzujú, že všetky údaje uvedené v tomto tlačive ako aj predkladané listiny obsahujúce tieto údaje
sú pravdivé, aktuálne a úplné, že nezatajili žiadnu skutočnosť týkajúcu sa alebo súvisiacu s uvedenými údajmi a sú si vedomí možných trestnoprávnych dôsledkov porušenia tohto vyhlásenia,
rovnako aj oprávnenia spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. odstúpiť od zmluvy o úvere alebo oprávnenia požadovať úhradu všetkých záväzkov naraz (zosplatniť úver). Spolužiadateľ 1, Spolužiadateľ 2 podpisom potvrdzujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti spochybňujúce pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť údajov poskytnutých Žiadateľom alebo listín predložených Žiadateľom.
Žiadateľ, Spolužiadateľ 1, Spolužiadateľ 2 podpisom tejto žiadosti ďalej udeľujú spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. súhlas, aby si ich osobné údaje uvedené v tejto žiadosti a osobné údaje
získané pri posudzovaní žiadosti uchovávala vo svojom informačnom systéme počas 12 mesiacov od dňa zamietnutia žiadosti za účelom ich zohľadňovania a vyhodnocovania pri posudzovaní
žiadostí opätovne podaných v uvedenej lehote.

Žiadateľ

Súhlasím   Spolužiadateľ 1

Súhlasím   Spolužiadateľ 2

Súhlasím

Nesúhlasím

Nesúhlasím

Nesúhlasím

Ak bude žiadosť o úver zamietnutá, spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. bude uchovávať túto žiadosť a listiny získané od Žiadateľa, Spolužiadateľa 1, Spolužiadateľa 2 (pri právnických
osobách ich štatutárnych zástupcov) po dobu 3 rokov od dňa zamietnutia žiadosti za účelom archivácie, pokiaľ z právnych predpisov nevyplýva povinnosť ich uchovávania po dlhšiu dobu.
Ak Žiadateľ, Spolužiadateľ 1, Spolužiadateľ 2 (pri právnických osobách ich štatutárny zástupca) nevyslovili nesúhlas so spracúvaním osobných údajov podľa predchádzajúceho odseku, potom
v tomto odseku uvedená doba 3 roky plynie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí doby spracúvania osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
podľa predchádzajúceho odseku. Po zlikvidovaní dokumentácie doručenej od Žiadateľa, Spolužiadateľa 1, Spolužiadateľa 2 (pri právnických osobách ich štatutárnych zástupcov) je spoločnosť
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. povinná o vykonávaní likvidácie uvedenej dokumentácie viesť evidenciu, ktorá bude predložená na požiadanie subjektu údajov.
Žiadateľ, Spolužiadateľ 1, Spolužiadateľ 2 (pri právnických osobách ich štatutárny zástupca) prehlasujú, že nemajú žiadne záväzky (dlhy) voči štátu, inému finančnému ústavu, fyzickej alebo
právnickej osobe splatné ku dňu podpísania tejto žiadosti (okrem tých, ktoré uviedli v tejto žiadosti o úver).
Žiadateľ, Spolužiadateľ 1, Spolužiadateľ 2 (pri právnických osobách ich štatutárny zástupca) udeľujú výslovný súhlas s tým, aby poverený viazaný finančný agent (VFA) spoločnosti PROFI CREDIT
Slovakia, s.r.o., (ako sprostredkovateľ, ktorý spracováva osobné údaje) zabezpečil pre potreby spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. fotokópie občianskych preukazov vydaných ich osobám
(zákon č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch v platnom znení), príp. fotokópie cestovných dokladov vydaných ich osobám (Zákon č. 647/2007 Z.z. o cestovných dokladoch v platnom znení), príp. iných úradných dokladov a aby spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. ako prevádzkovateľ spracovávala takto získané osobné údaje, uvedené v týchto dokladoch, vrátane fotografie,
na nižšie uvedené účely. Účel vyhotovenia fotokópie úradných dokladov a spracovávania osobných údajov v uvedených dokladoch je : a) jednoznačná identifikácia osoby Žiadateľa, Spolužiadateľa 1, Spolužiadateľa 2 (pri právnických osobách ich štatutárneho zástupcu), B) uzavretie zmluvy o úvere, riešenie akýchkoľvek právnych vzťahov v súvislosti so zmluvou o úvere C) archivácia vyhotovených fotokópií úradných dokladov na účely potenciálnych súdnych, resp. iných konaní, ktoré sa začali na základe Zmluvy o úvere, ku ktorej je tento súhlas priložený, alebo v súvislosti s ňou.

Žiadateľ

Súhlasím   Spolužiadateľ 1

Súhlasím   Spolužiadateľ 2

Súhlasím

Nesúhlasím

Nesúhlasím

Nesúhlasím

VIII. Súhlas so spracúvaním osobných údajov a ich poskytnutie NBCB.
1. Žiadateľ, Spolužiadateľ 1, Spolužiadateľ 2, pri právnických osobách ich štatutárny zástupca týmto udeľujem Veriteľovi súhlas, aby poskytol a sprístupnil moje osobné údaje v rozsahu údajov
uvedených v tejto žiadosti a v prípade uzavretia Zmluvy o úvere aj údajov v nej uvedených, údajov týkajúcich sa mojich záväzkových vzťahov medzi mnou a Veriteľom a za účelom uvedeným
v Informácii podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov uvedenej v ods. 2 bodu VIII. tohto súhlasu (ďalej len „Informácia“) prevádzkovateľovi
Združeniu Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava (ďalej len Združenie). Zároveň udeľujem súhlas, aby na účel posúdenia mojej
bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky Veriteľ získal z NRKI informácie o mojich existujúcich záväzkoch, prípadnom porušení platobnej povinnosti zo zmlúv uzatvorených s nebankovými
veriteľskými subjektmi, ktoré poskytli moje osobné údaje do NRKI, zahŕňajúce najmä informácie o povahe a rozsahu prípadného porušenia doterajších záväzkov a údaje o povahe záväzku,
z ktorého porušená povinnosť vyplýva a o mojej následnej platobnej morálke,
2. Združenie je prevádzkovateľom informačného systému „Nebankový register klientskych informácií“ (ďalej len „NRKI“), v ktorom sú s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania
spracúvané údaje fyzických a právnických osôb, ktoré požiadali o uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako aj tých, ktoré uzavreli zmluvný vzťah s nebankovými veriteľskými subjektmi, vrátane
osobných údajov fyzických osôb zastupujúcich tieto právnické osoby (ďalej len „dotknuté osoby“), a to v rozsahu údajov uvedených žiadosti. Účelom spracúvania osobných údajov v NRKI
je vzájomné informovanie sa veriteľských subjektov o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne ich klientov, ochrana oprávnených hospodárskych záujmov nebankových veriteľských
subjektov, a prevencia pred úverovými podvodmi.
3. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v NRKI je súhlas dotknutej osoby udelený podľa Zákona o ochrane osobných údajov. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Svoj súhlas udeľujem v prípade, že na základe Žiadosti o úver nedôjde k uzavretiu zmluvného vzťahu, na dobu päť rokov od udelenia súhlasu a v prípade uzavretia Zmluvy o úvere na dobu päť rokov od
zániku všetkých záväzkov Dlžníka zo Zmluvy o úvere voči Veriteľovi.
4. Osobné údaje dotknutých osôb sú ďalej najmä po technickej stránke spracúvané spoločnosťami CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A , 811 08 Bratislava, Slovenská
republika a CRIF S.p.A. so sídlom Via M.Fantin 1-3, 40131 Bologna, Talianska republika ako sprostredkovateľmi na vyššie uvedený účel.
5. Osobné údaje spracúvané v NRKI nie sú zverejňované, ani poskytované do tretích krajín. Zároveň udeľujem súhlas s tým, že osobné údaje v rozsahu podľa bodu VIII. ods. 1 budú za účelom
kontroly existencie Žiadosti o úver, Zmluvy o úvere ako aj správnosti spracúvania osobných údajov poskytnuté a sprístupnené Kontrolnej komisii ako kontrolnému orgánu v organizačnej
štruktúre Združenia
6. Dotknutá osoba má právo od Združenia vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom v NRKI spracúvané
b) všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme NRKI,
c) informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje na spracúvanie,
d) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, resp. ak došlo pri ich spracúvaní k porušeniu zákona,
g) vrátenie úradných dokladov obsahujúcich osobné údaje, ak boli poskytnuté,
Ďalšie práva dotknutých osôb sú upravené v § 28 a nasl. Zákona ochrane osobných údajov.
7. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nadobudne účinnosť okamihom doručenia odvolania súhlasu Veriteľovi.
8. Žiadateľ, Spolužiadateľ 1, Spolužiadateľ 2, pri právnických osobách ich štatutárny zástupca týmto udeľujem Združeniu ako prevádzkovateľovi NRKI, súhlas aby prostredníctvom prevádzkovateľa Spoločného registra bankových informácií (SRBI), spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o, IČO: 35 869 810, so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, poskytol užívateľom SRBI
moje osobné údaje špecifikované v ods. 1 tohto bodu VIII. na dobu podľa ods. 3. tohto bodu VIII. za účelom výmeny informácií medzi užívateľmi NRKI, ktorými sú iné nebankové veriteľské
subjekty a užívateľmi SRBI, ktorými sú banky a pobočky zahraničných bánk, o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov NRKI a klientov užívateľov SRBI, pre účely
prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany hospodárskych záujmov užívateľov NRKI a užívateľov SRBI, ako aj prevencie úverových podvodov. Zároveň
vyhlasujem, že som si vedomý, že aj v prípade tohto súhlasu sa na mňa vzťahujú ustanovenia ods. 3., 6. a 7. tohto bodu VIII
9. Žiadateľ ako právnická osoba súhlasím, aby Veriteľ na účel uvedený v ods. 2. tohto bodu VIII. poskytol a sprístupnil Združeniu údaje v rozsahu údajov o právnickej osobe uvedených v tejto
žiadosti a v prípade uzavretia Zmluvy o úvere aj údajov v nej uvedených, údajov týkajúcich sa záväzkových vzťahov medzi žiadateľom a Veriteľom a to na dobu podľa ods. 3. tohto bodu VIII.
Rovnako udeľujem súhlas podľa ods. 8. tohto bodu VIII.

Žiadateľ

Súhlasím   Spolužiadateľ 1

Súhlasím   Spolužiadateľ 2

Súhlasím

Nesúhlasím

Nesúhlasím

Nesúhlasím
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IX. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely
1. Žiadateľ, Spolužiadateľ 1, Spolužiadateľ 2, pri právnických osobách ich štatutárny zástupca týmto udeľujem výslovný súhlas s tým, že spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. (ako prevádzkovateľ) v súlade s príslušný- mi ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení spracovával všetky informácie
a osobné údaje uvedené v tejto Žiadosti, najmä identifikačné osobné údaje (t.j. titul, meno, priezvisko, trvalé príp. prechodné bydlisko, miesto podnikania, osobné údaje spočívajúce v komunikačných adresách, elektronickom spojení, telefonickom spojení, a ďalšie osobné údaje súvisiace s cielením marketingových ponúk, (spolu ďalej len „osobné údaje“) najmä za účelom
ponúkania produktu a služieb spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., umožnenia spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. ponúkať cielené produkty a služby, a to na akejkoľvek uvedenej
komunikačnej adrese, telefóne alebo elektronickou poštou prostredníctvom Internetu, poprípade iných kanálov umožňujúcich zabezpečený prenos dátových, textových, hlasových a obrazových správ.
2. Beriem týmto na vedomie, že spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. je oprávnený spracovávať osobné údaje i prostredníctvom tretích osôb (sprostredkovateľov, ktorých aktuálny zoznam
je zverejnený na www. proficredit.sk, alebo dostupný na infolinke Veriteľa 02/20641159, oprávnených osôb) pre svoje obchodné aktivity. Spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. je povinný
urobiť všetky potrebné opatrenia k tomu, aby bolo zabránené neoprávnenému a náhodnému prístupu iných osôb k osobným údajom zmene, zničeniu a strate osobných údajov, neoprávneným prenosom, spracúvaniu alebo inému zneužitiu týchto osobných údajov. Súhlasíme s tým, aby Veriteľ spracovával všetky informácie a poskytnuté osobné údaje vo vlastnom informačnom
systéme, prípadne prostredníctvom sprostredkovateľov.
3. Vyhlasujem, že som bol poučený a informovaný o príslušných ustanoveniach zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, ktoré sa vzťahujú na moje práva a povinnosti ako dotknutej osoby a že osobné údaje som poskytol Veriteľovi dobrovoľne. Žiadateľ, Spolužiadateľ 1, Spolužiadateľ 2, pri právnických osobách ich štatutárny zástupca dávam Veriteľovi
súhlas podľa ods.1, 2. Tohto bodu IX. na dobu od podpísania Zmluvy o úvere, počas jej platnosti ako aj na dobu 3 rokov po skončení zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o úvere. V prípade
zamietnutia Žiadosti o úver, a to za účelom uvedeným v ods. 1 tohto bodu IX., udeľujem súhlas na dobu troch rokov odo dňa podpísania tejto Žiadosti o úver. Tento súhlas so spracúvaním
osobných údajov možno kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nadobudne účinnosť okamihom doručenia odvolania súhlasu spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o

Žiadateľ

Súhlasím   Spolužiadateľ 1

Súhlasím   Spolužiadateľ 2

Súhlasím

Nesúhlasím

Nesúhlasím

Nesúhlasím

Podpisom žiadateľ prehlasuje, že žiada o úver na podnikateľské účely a je si vedomý právnych následkov v prípade nepravdivosti tohto prehlásenia.
UPOZORNENIE: Viazaný finančný agent nie je oprávnený v súvislosti so spísaním tejto žiadosti vyžadovať od žiadateľa akékoľvek poplatky.

V ........................................................................ dňa ............................................
Podpis spolužiadateľa 1**: ....................................................
Odporúčanie VFA:

ÁNO

Podpis žiadateľa o úver/štatutárneho zástupcu: ..................................................

Podpis spolužiadateľa 2**: ....................................................

NIE Podpis VFA: ........................................................

** Osoba poskytujúca zabezpečenie ako spoludlžník.
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