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Adresa trvalého pobytu 

Adresa bydliště (tj. adresa pro doručování korespondence, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu)

Kontakty

Druh současného bydlení

Vzdělání a Zaměstnání / Podnikání
Nejvyšší dosažené vzdělání Pracovní zařazení Pracovní pozice Obor činnosti

Rodné číslo

PSČ

PSČ

E-mail

Státní občanství

Pracovní smlouva na dobu

ČR

neurčitou

Občan ČR s trvalým pobytem v ČR

Vlastní dům/byt

Občan EU s průkazem nebo potvrzením o pobytu v ČR

Družstevní byt Pronajatý dům/byt U druha/družky/reg. partnera Jiné – uveďte

Cizinec s trvalým pobytem v ČR Jiný 
Občan ČR s trvalým pobytem mimo ČR 

Vlastní dům/byt – hypotéka

Občan EU bez průkazu nebo potvrzení o pobytu v ČR

Obecní nájemní bydlení U rodičů, rodinných příslušníků Ubytovna, kolej Délka pobytu na současné adrese 
(roky / měsíce)

Doba v současném zaměstnání / podnikání 
(roky / měsíce)

Doba v minulém zaměstnání 
(roky / měsíce) PSČ zaměstnavatele / podnikání

Datum ukončení smlouvy na dobu určitou (den / měsíc / rok)

Cizinec bez trvalého pobytu v ČR

Platnost průkazu neomezená

Jiné

určitou

Rodné příjmení

Datum narození 1)

Titul před

Ulice

Ulice

Mobil Telefon domů 

č.p. (ev.)

č.p. (ev.)

č.or.

č.or.

Telefon zaměstnání / podnikání

Druh 
průkazu

Místo 
narození Stát narození

Obec

Obec

Stát

Stát

@

Druh pobytu Pobyt do Platnost průkazu do

Průkaz vydalČíslo průkazu

Titul za

Kontrolní číslice průkazu 2)

JménoPříjmení

Základní Podnikatel    IČO          Manuální pracovník       Obchod Zemědělství a lesnictví
Vyučen Zaměstnanec         Technický /administrativní       Pohostinství, cestovní ruch Těžký průmysl a těžba
Vyučen s maturitou Student         pracovník, referent       Doprava a spoje Zpracovatelský průmysl
Úplné střední Důchodce         Střední / Vyšší manager       Peněžnictví Kultura a sport
Vyšší odborné V domácnosti / Mateřská dovolená         Ředitel společnosti       Zdravotnictví Vzdělávání
Vysokoškolské Nezaměstnaný         Majitel společnosti       Elektřina, plyn Veřejná správa a obrana

Svobodné povolání       Stavebnictví Služby

Adresa trvalého pobytu 

Adresa bydliště (tj. adresa pro doručování korespondence, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu)

Kontakty

Druh současného bydlení

Vzdělání a Zaměstnání / Podnikání
Nejvyšší dosažené vzdělání Pracovní zařazení Pracovní pozice Obor činnosti

Rodné číslo

PSČ

PSČ

E-mail

Státní občanství

Pracovní smlouva na dobu

ČR

neurčitou

Občan ČR s trvalým pobytem v ČR

Vlastní dům/byt

Občan EU s průkazem nebo potvrzením o pobytu v ČR

Družstevní byt Pronajatý dům/byt U druha/družky/reg. partnera Jiné – uveďte

Cizinec s trvalým pobytem v ČR Jiný 
Občan ČR s trvalým pobytem mimo ČR 

Vlastní dům/byt – hypotéka

Občan EU bez průkazu nebo potvrzení o pobytu v ČR

Obecní nájemní bydlení U rodičů, rodinných příslušníků Ubytovna, kolej Délka pobytu na současné adrese 
(roky / měsíce)

Doba v současném zaměstnání / podnikání 
(roky / měsíce)

Doba v minulém zaměstnání 
(roky / měsíce) PSČ zaměstnavatele / podnikání

Datum ukončení smlouvy na dobu určitou (den / měsíc / rok)

Cizinec bez trvalého pobytu v ČR

Platnost průkazu neomezená

Jiné

určitou

Rodné příjmení

Datum narození 1)

Titul před

Ulice

Ulice

Mobil Telefon domů 

č.p. (ev.)

č.p. (ev.)

č.or.

č.or.

Telefon zaměstnání / podnikání

Druh 
průkazu

Místo 
narození Stát narození

Obec

Obec

Stát

Stát

@

Druh pobytu Pobyt do Platnost průkazu do

Průkaz vydalČíslo průkazu

Titul za

Kontrolní číslice průkazu 2)

JménoPříjmení

Základní Podnikatel    IČO          Manuální pracovník       Obchod Zemědělství a lesnictví
Vyučen Zaměstnanec         Technický /administrativní       Pohostinství, cestovní ruch Těžký průmysl a těžba
Vyučen s maturitou Student         pracovník, referent       Doprava a spoje Zpracovatelský průmysl
Úplné střední Důchodce         Střední / Vyšší manager       Peněžnictví Kultura a sport
Vyšší odborné V domácnosti / Mateřská dovolená         Ředitel společnosti       Zdravotnictví Vzdělávání
Vysokoškolské Nezaměstnaný         Majitel společnosti       Elektřina, plyn Veřejná správa a obrana

Svobodné povolání       Stavebnictví Služby
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PP-3 (4/2018)

Jsem politicky expon. osoba 3) ANO NE

Jsem politicky expon. osoba 3) ANO NE

Ke smlouvě o stavebním spoření č.:



Životní

Svobodný (á)

Úrazové   

Ženatý / Vdaná

Penzijní

Rozvedený (á)

Jiné – uveďte

Vdovec / Vdova Druh / Družka / Reg. partner 

Další údaje přistupitele I.
2. strana prohlášení přistupitele ke smlouvě č. sepsané dne

Rodinný stav
Zúžení SJM
Vypořádání SJM

KčPlacené výživné Pojištění

ANO NE

ANO NE
ANO NE

ANO NE

PP-3 (4/2018)
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Doplňující informace

Přistupitel II. souhlasí s použitím rodného čísla pro účely zpracování informací v nebankovním registru klientských informací:
Přistupitel I. souhlasí s použitím rodného čísla pro účely zpracování informací v nebankovním registru klientských informací:

(bez finančních závazků).
Pozn.: Do životního minima se započítávají náklady na domácnost/užívání nemovitosti (energie, služby, údržba), náklady na výživu a pravidelné výdaje na základní osobní potřeby členů domácnosti.

KčMěsíční výdaje přesahují vypočtené životní minimum o částku

Pozn.: V případě, že jsou přistupitelé evidováni v jednom závazku společně, uveďte závazek ve finančních údajích ekonomické jednotky pouze jednou.

Výdaje:

Příjmy:
Finanční údaje ekonomické jednotky žadatele o úvěr

Závazky u Raiffeisen stavební spořitelny (dále jen „Banka“) – měsíční splátka celkem
Závazky mimo Banku

Průměrný čistý měsíční příjem přistupitele I. za posledních 12 měsíců
Průměrný čistý měsíční příjem přistupitele II. za posledních 12 měsíců
Ostatní příjmy celkem Kč

Kč

Kč
Kč

 Typ závazku a)   Věřitel b)   Vznik c)  Aktuální zůstatek d)   Výše e)  Role osoby f) Měs. zatížení g)  Účel h)  Platnost i)

Kč Kč Kč

Kč Kč Kč

Kč Kč Kč

Kč Kč Kč

Kč Kč Kč

Kč Kč Kč

Kč Kč Kč

Kč Kč Kč

Kč Kč Kč

Kč Kč Kč

Informace k vyplnění tabulky – do příslušných sloupců vyplňte následující údaje:
a) Typ závazku - konkrétní produkt (v el. verzi vyberte z možností v příslušném poli), tj. Exportní/Importní/Eskontní úvěr, Finanční leasing, Hypotéční úvěr, Investiční úvěr, Koupě na splátky, 

Kreditní karty, Kreditní karty splátkové, Operativní leasing, Osobní úvěr, Provozní úvěr, Revolvingový úvěr, Spotřební úvěr, Úvěr ze stavebního spoření. 
b) Věřitel - název finanční instituce nebo společnosti, která poskytla příslušný produkt (např. banka, stavební spořitelna, leasingová společnost), příp. nařízení výkonu rozhodnutí aj.
c) Vznik závazku -  datum uzavření smlouvy o úvěru/půjčce, příp. nabytí právní moci rozhodnutí soudu.    
d) Aktuální zůstatek - výše zůstatku ke dni sepsání této Žádosti o úvěr.
e) Výše - výše poskytnutého úvěru/půjčky, příp. finanční limit. 
f) Role osoby  - Klient, Přistupitel, Ručitel (v el. verzi vyberte z možností v příslušném poli). 
g) Měsíční zatížení - výše pravidelné měsíční splátky úvěru/půjčky či platby.   
h) Účel - Auto, Bydlení, Ostatní, Podnikání (v el. verzi vyberte z možností v příslušném poli).  
i) Platnost - Bude trvat déle, Budoucí závazek, Již splaceno, REF tímto úvěrem, Splaceno před čerpáním (v el. verzi vyberte z možností v příslušném poli). 

Počet členů domácnosti Dospělé osoby Počet dětí ve věku do 6 let od 6 do 10 let od 10 do 15 let od 15 do 26 let



Prohlášení přistupitele I., resp. přistupitele II. (dále jen „Přistupitel“)
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Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že s obsahem tohoto Prohlášení, které má tři strany, souhlasím.

Datum sepsání

Místo sepsání

Podpis přistupitele I. Podpis přistupitele II. Podpis COZ, který současně ověřil   
uvedené údaje, totožnost a podpis osob

1  9 

Příjmení, jméno, e-mail a telefonní číslo COZ
Údaje o COZ

IČODatum převzetí kompletní Žádosti o úvěr

Číslo obchodního zástupce, který dal tip (OZT) Příjmení a jméno OZT Název organizace v rámci OZT

Číslo COZ Osobní číslo

1) Vyplňte jen, nebylo-li přiděleno rodné číslo příslušným orgánem ČR (den / měsíc / rok).
2) Poslední číslo ve strojově čitelném kódu občanského průkazu.
3) Politicky exponovaná osoba je definována zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a její popis je k dispozici na www.rsts.cz. 

PP-3 (4/2018)

3. strana prohlášení přistupitele ke smlouvě č. sepsané dne

1. Přistupitel prohlašuje, že obdržel informace o zprostředkovateli (zmocněném zástupci Banky, dále jen „COZ“) ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, které 
jsou uvedeny v dokumentu Informace týkající se zprostředkovatele úvěru.

2. Přistupitel prohlašuje, že všechny údaje uvedené v tomto prohlášení přistupitele (dále jen „Prohlášení“) a ve všech k němu přiložených dokladech nezbytných pro posouzení žá-
dosti o poskytnutí úvěru (dále jen „Žádost o úvěr“) jsou pravdivé, úplné a přesné, a bere na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů bude Žádost o úvěr odmítnuta. Při-
stupitel bere na vědomí, že je povinen všechny změny v osobních údajích bezodkladně nahlásit Raiffeisen stavební spořitelně a.s. (dále jen „Banka“). V případě poskytnutí úvěru 
na základě nepravdivých údajů bude Banka požadovat okamžité vrácení peněžních prostředků a Přistupitel si je vědom trestní odpovědnosti spojené s úmyslně uvedenými neprav-
divými údaji.

3. Přistupitel bere na vědomí, že je povinen poskytnout Bance veškerou potřebnou součinnost při získávání dalších dokladů a informací potřebných pro jednání o poskytnutí úvěru. 
Přistupitel bere na vědomí, že doklady přiložené k Prohlášení Banka nevrací.

4. Přistupitel prohlašuje, že nemá splatné nedoplatky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, celní správě, popř. dalším orgánům státní správy. 
Přistupitel rovněž prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na insolvenční řízení a není vůči němu vedeno exekuční řízení.

5. Přistupitel potvrzuje, že byl informován o možnosti seznámit se se způsoby zpracování a ochrany svých osobních údajů prostřednictvím Informačního memoranda o zpracování 
osobních údajů v Raiffeisen stavební spořitelně a.s. (dále jen „Informační memorandum Banky“) dostupného na www.rsts.cz.

6.  Přistupitel podpisem tohoto Prohlášení potvrzuje, že byl poučen o svých právech a nárocích souvisejících se zpracováním osobních údajů a že se seznámil s Informačním memo-
randem Banky, Informačním memorandem bankovního registru klientských informací a nebankovního registru klientských informací a Poučením o registrech Sdružení SOLUS.

7.  Přistupitel bere na vědomí, že pokud se v průběhu smluvního vztahu s Bankou stane politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, bude o této skutečnosti Banku informovat.

8.  Přistupitel bere na vědomí, že po uzavření smlouvy o přistoupení k dluhu se tato prohlášení a potvrzení stávají její nedílnou součástí.
9. Přistupitel souhlasí s uchováním a zpracováním svého podpisu v elektronické podobě za účelem právních jednání učiněných vůči Bance.

Úvěrová smluvní dokumentace bude podepsána biometricky (pokud nebude pole zaškrtnuto, bude dokumentace podepsána v listinné podobě). 


