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!adatel/ka %. 1

!ádáte o Hypotéku Americkou hypotéku ve v$"i K%

jeden !adatel man!elé druh a dru!ka registrovan" pár jiné

Va"e kontaktní a osobní údaje

Jméno, p#íjmení, titul: Rodné p#íjmení:

Adresa trvalého bydli$t%:

Koresponden&ní adresa (pouze pokud se li$í od trvalé):

Telefon:

Rodné &íslo: 

Datum narození: 

Ob&anství: 

E-mail:

Pohlaví: mu!

Místo narození:

Ve kterém stát% platíte dan%:

!ena

Pr&kaz toto'nosti

Platnost do:

ob&ansk" pr'kaz

(íslo dokladu: 

Vydal:

pas jin"

Nejvy""í dosa'ené vzd#lání 

základní                   vyu&en vyu&en s maturitou st#ední s maturitou vy$$í odborné vysoko$kolské

Rodinn$ stav

svobodn"/á vdovec/vdova rozveden"/á – déle jak 3 roky 

vdaná/!enat" – spole&né jm%ní man!el' registrované partnerství

vdaná/!enat" – zú!ené jm%ní man!el' zru$ené registrované partnerství 

rozveden"/á – mén% jak 3 roky

Kde 'ijete?

vlastní byt/d'm se zástavou dru!stvení byt ubytovna/kolej

vlastní byt/d'm bez zástavy nájem bytu ve vlastnictví jiné osoby 

státní/obecní byt u rodi&'

jin" zp'sob bydlení
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!adatel/ka ". 1 – Va#e p$íjmy Vypl%te pouze "ásti, které se Vás t&kají

I!O:

M"na p#íjmu:

Od kdy jste zam"stnán/a?

Zam'stnanec

Název zam"stnavatele: 

Vá$ %ist& m"sí%ní p#íjem (pr'm"r za posledních 12 m"síc'): 

Pracovní pozice: 

Smlouvu máte na dobu:

Jednáte o ukon%ení pracovního pom"ru?

Chodí vám mzda na ú%et !S?

Máte soudem na#ízené srá(ky ze mzdy?

P#ejete si dolo(it p#íjem elektronicky?

Kdy( si zvolíte elektronické dolo(ení p#íjmu, vy#ídíme potvrzení o p#íjmu za Vás. Zam"stnavateli na uveden& e-mail po$leme formulá# 
„Potvrzení o p#íjmu“. Mzdové odd"lení ho vyplní a po$le zp"t. Vám p#ijde pro informaci kopie vypln"ného potvrzení.

neur%itou

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ur%itou do

e-mail na mzdové odd"lení

Podnikatel a svobodná povolání

P#edm"t podnikání: 

Vá$ %ist& m"sí%ní p#íjem (pr'm"r za posledních 12 m"síc'): K%    Od kdy podnikáte?

Jste spolupracující osoba?

Máte závazky po splatnosti v'%i finan%nímu ú#adu, správ" sociálního zabezpe%ení, 
zdravotní poji$)ovn", bankovní a nebankovní spole%nosti nebo máte exekuci?

ano ne

mám nemám

Podíl v obchodní spole"nosti

Název spole%nosti: I!O:

Vá$ %ist& m"sí%ní p#íjem (pr'm"r za posledních 12 m"síc'): K% Podíl v %:

Máte závazky po splatnosti v'%i finan%nímu ú#adu, správ" sociálního zabezpe%ení, 
zdravotní poji$)ovn", bankovní a nebankovní spole%nosti nebo máte exekuci? mám nemám

Ostatní p$íjmy

nemám (ádn& p#íjem

starobní d'chod: K%

invalidní d'chod: K%

p#íjem z nájmu (%ist& m"sí%ní p#íjem, pr'm"r za 12 m"síc'): K%

rodi%ovsk& p#ísp"vek/mate#ská: K%

v&(ivné: K%

jiné: ve v&$i: K%

v&sluha: K%

I!O:



!adatel/ka ". 2

Va#e kontaktní a osobní údaje

Jméno, p#íjmení, titul: Rodné p#íjmení:

Adresa trvalého bydli$t":

Koresponden%ní adresa (pouze pokud se li$í od trvalé):

Telefon:

Rodné %íslo: 

Datum narození: 

Ob%anství: 

E-mail:

Pohlaví:             mu(

Místo narození:

Ve kterém stát" platíte dan":

(ena

Pr(kaz toto)nosti

Platnost do:

ob%ansk& pr'kaz 

!íslo dokladu: 

Vydal:

pas jin&

Nejvy##í dosa)ené vzd'lání 

základní vyu%en vyu%en s maturitou st#ední s maturitou vy$$í odborné vysoko$kolské

Rodinn& stav

svobodn&/á vdovec/vdova rozveden&/á – déle jak 3 roky 

vdaná/(enat& – spole%né jm"ní man(el' registrované partnerství

vdaná/(enat& – zú(ené jm"ní man(el' zru$ené registrované partnerství 

rozveden&/á – mén" jak 3 roky

Kde )ijete?

vlastní byt/d'm se zástavou dru(stvení byt ubytovna/kolej

vlastní byt/d'm bez zástavy nájem bytu ve vlastnictví jiné osoby 

státní/obecní byt u rodi%'

jin& zp'sob bydlení
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!adatel/ka ". 2 – Va#e p$íjmy Vypl%te pouze "ásti, které se Vás t&kají

I!O:

M"na p#íjmu:

Od kdy jste zam"stnán/a?

Zam'stnanec

Název zam"stnavatele: 

Vá$ %ist& m"sí%ní p#íjem (pr'm"r za posledních 12 m"síc'): 

Pracovní pozice: 

Smlouvu máte na dobu:

Jednáte o ukon%ení pracovního pom"ru?

Chodí vám mzda na ú%et !S?

Máte soudem na#ízené srá(ky ze mzdy?

P#ejete si dolo(it p#íjem elektronicky?

Kdy( si zvolíte elektronické dolo(ení p#íjmu, vy#ídíme potvrzení o p#íjmu za Vás. Zam"stnavateli na uveden& e-mail po$leme formulá# 
„Potvrzení o p#íjmu“. Mzdové odd"lení ho vyplní a po$le zp"t. Vám p#ijde pro informaci kopie vypln"ného potvrzení.

neur%itou

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ur%itou do:

e-mail na mzdové odd"lení

Podnikatel a svobodná povolání

P#edm"t podnikání: 

Vá$ %ist& m"sí%ní p#íjem (pr'm"r za posledních 12 m"síc'): K% Od kdy podnikáte?

Jste spolupracující osoba?

Máte závazky po splatnosti v'%i finan%nímu ú#adu, správ" sociálního zabezpe%ení, 
zdravotní poji$)ovn", bankovní a nebankovní spole%nosti nebo máte exekuci?

ano ne

mám nemám

Podíl v obchodní spole"nosti

Název spole%nosti: I!O:

Vá$ %ist& m"sí%ní p#íjem (pr'm"r za posledních 12 m"síc'): K% Podíl v %:

Máte závazky po splatnosti v'%i finan%nímu ú#adu, správ" sociálního zabezpe%ení, 
zdravotní poji$)ovn", bankovní a nebankovní spole%nosti nebo máte exekuci?

mám nemám

Ostatní p$íjmy

nemám (ádn& p#íjem

starobní d'chod: K%

invalidní d'chod: K%

p#íjem z nájmu (%ist& m"sí%ní p#íjem, pr'm"r za 12 m"síc'): K%

rodi%ovsk& p#ísp"vek/mate#ská: K%

v&(ivné: K%

jiné: ve v&$i: K%

v&sluha: K%

I!O:
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V&daje domácnosti

 K%

 K%

 K%

Pravidelné m"sí%ní v&daje domácnosti:  
(se%t"te v&daje na provoz domácnosti, v%etn" stravy, v&daje na bydlení, oble%ení, léky, vzd"lání atd.)

M"sí%ní splátky úv"r' mimo !S:  
(úv"ry v !eské spo#iteln", a.s., si zjistíme sami z vlastní evidence)

M"sí%ní v&(ivné na d"ti:  
(pokud platíte)

Po%et %len' domácnosti, v%etn" Vás:
(napi$te po%et osob, s kter&mi spole%n" hospoda#íte nap#. Vy + d"ti + man(elka/partnerka) 

(ádáme o vzájemné zmocn"ní

Prohlá#ení )adatel(

Prohla#uji, )e uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. Beru na v'domí, )e jejich neúplnost nebo nepravdivost m()e vést k zamítnutí 
)ádosti nebo odstoupení smlouvy o úv'ru a o p$ípadn&ch zm'nách budu *eskou spo$itelnu, a.s., neprodlen' informovat.

n n n s s n s s ú n s s
s n n n ú n

s s s n n ú ( n n s n ú ú s
s ) n n s ú n n n n n n

n

s s n n s s n n s n n n n n s n n s n
n s s n

Vzájemné zmocnění žadatelů k právním úkonům (pokud vás žádá o hypotéku více).

s ú s n n n n n ú n s s s ú
s s n s n s n

V dne

Podpis (adatelePodpis (adatele

D'kujeme Vám.

Tato (ádost o úv"r má platnost 60 dní od Va$eho podpisu.

Jméno, p$íjmení a ID pracovníka banky Podpis
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