
Informace a prohlášení žadatele o úvěr 

 
Žadatel:   
bytem   
poštovní adresa pro doručování  
telefonní číslo   adresa pro doručování elektronické pošty  
 
Spolužadatel:  
bytem 
   
Směřováno: KREDIT FINANCE, s.r.o., IČ: 25846949, se sídlem Třinec, Staré Město, 1. máje 540 
  zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 21511,  dále jen 
 „úvěrující“ 

 
V návaznosti na povinnosti stanovené pro společnost KREDIT FINANCE, s.r.o. v ustanovení § 84 a násl. zákona 
č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon“) tímto žadatel (a příp. spolužadatel) poskytuje 
informace potřebné pro posouzení schopnosti splatit úvěr či půjčku (dále jen „úvěr“) a činí dále uvedená 
prohlášení a uděluje souhlasy. Žadatel (a příp. spolužadatel) prohlašuje, že níže uvedené údaje jsou správné, 
úplné a že nezamlčel žádné skutečnosti. 
 
Bankovní spojení (účet) na žadatele: …………………………………………. 
   
Rodinný stav žadatele: 
 
- svobodný/á  - rozvedený/á  - ženatý/vdaná/registrované partnerství  
 
- vdovec/vdova  - žijící s druhem/družkou  - žijící s manželem/manželkou odděleně  
 
Počet vyživovaných dětí: ………….. 
 
Aktuální zdroj příjmů žadatele:   Od (den/měsíc/rok) ……………….. 
 
- zaměstnanec  - bez zaměstnání  - OSVČ  - mateřská/rodičovská dovolená 
 
- invalidní důchodce  - starobní důchodce - jiný zdroj příjmů ……………………………………… 
 
Aktuální zdroj příjmů spolužadatele: Od (den/měsíc/rok) ……………….. 
 
- zaměstnanec  - bez zaměstnání  - OSVČ  - mateřská/rodičovská dovolená 
 
- invalidní důchodce  - starobní důchodce - jiný zdroj příjmů ……………………………………… 
 
Přehled čistých měsíčních příjmů:  
 
Čistý měsíční příjem žadatele: ……………….. Kč  Čistý měsíční příjem spolužadatele:  …………….. Kč 
 
Rodinné přídavky: ……………….. Kč  Ostatní příjmy: ……………………………………….. Kč 
 
Nemovitý majetek ve vlastnictví žadatele (spolužadatele): Nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrálním pracovištěm ............., na listu vlastnictví číslo 
.......... pro obec ................... a katastrální území ......................... Žadatel prohlašuje, že všechny tyto nemovité 
věci hodlá prodat a z jejich prodeje uhradit závazky ze smlouvy o úvěru. Na uvedeném listu vlastnictví jsou 
zapsána i případná omezení vlastnického práva.  
 
Specifikace výdajů (nákladů) a závazků žadatele a spolužadatele: 
 
Výdaje na bydlení    Splátky již existujících závazků 
+ výdaje na stravování a domácnost ……………….. Kč (úvěrů/zápůjček/leasingů)  ……………….. Kč 
  
Placené výživné ……………….. Kč    Placené pojistné ……………….. Kč 
 
Placené ručitelské závazky ……………….. Kč  Splátky na úvěr z kreditní karty……………….. Kč 
 
Splátka dalších závazků ……………….. Kč   Ostatní pravidelné výdaje ……………….. Kč 
 
 



Ostatní prohlášení žadatele a spolužadatele:   
Žadatel (i spolužadatel) je tímto poučen ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“), které je použitelné od 
25. 5. 2018, že shora v tomto prohlášení, ve smlouvě o úvěru o úvěru a v dalších smluvních, jakož i souvisejících 
dokumentech uzavřených mezi úvěrujícím a žadatelem (spolužadatelem) uvedené informace a údaje týkajících 
se jeho osoby, jakož i zvláštní osobní údaje v rozsahu údajů vypovídajících o jeho zdravotním stavu, trestné 
činnosti a státní příslušnosti (dále jen „osobní údaje“) poskytuje pro plnění účelu smlouvy o úvěru úvěrujícím 
coby správcem údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí by nebylo možno realizovat 
smluvní vztah. Údaje jsou poskytovány na dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je povinnost 
osobní údaje uchovávat podle právních předpisů. 
 
Dále žadatel (i spolužadatel) tímto uděluje dle Nařízení a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti a o změně některých zákonů v platném znění, souhlas se zpracováním shora uvedených 
osobních údajů a současně souhlas se zpracováním své e-mailové adresy a poskytnutého telefonního čísla, a to:  

- pro evidenční, kontrolní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti úvěrujícího jako správce údajů; 
- na dobu, která skončí uplynutím maximálně 20 let ode dne skončení jakéhokoliv v pořadí posledního smluvního 
vztahu s úvěrujícím, minimálně však po dobu nezbytnou pro ochranu práv úvěrujícího. 
 
Úvěrující je oprávněn osobní údaje zpracovávat systematicky, a to automatizovaně nebo jinými prostředky 
prostřednictvím informačního systému. Zejména bude zpracování osobních údajů zahrnovat jejich 
shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravu, 
vyhledávání, používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, blokování a likvidaci. 
Součástí souhlasu žadatele (i spolužadatele) je i souhlas se sdílením osobních údajů v jiných informačních 
systémech za účelem zamezení obchodních ztrát úvěrujícího nebo za účelem evidence neplatičů či osob jinak 
porušujících smlouvy, za účelem výkonu práv a povinností úvěrujícího ze smlouvy o úvěru prostřednictvím třetích 
osob, za účelem obchodní spolupráce s třetími osobami, se zpřístupněním, předáváním osobních údajů třetím 
osobám a dalším zpracováváním jeho osobních údajů těmito třetími osobami, a to zejména  
(i) osobám, které náleží do stejného podnikatelského seskupení jako úvěrující, a to včetně osob, 
(ii) osobám, které pro úvěrujícího na základě pověření zajišťují plnění jeho smluvních či zákonných povinností a 
výkon práv založených smlouvou nebo zákonem nebo se kterými jinak spolupracuje při plnění předmětu smlouvy 
o úvěru nebo při realizaci svého předmětu podnikání (tj. zejména daňoví poradci, auditoři, advokáti atp.),  
(iii) osobám, které se podílejí na platebním styku,  
(iv) osobám, kterým úvěrující případně postoupí pohledávku za žadatelem nebo se kterými o takovém postoupení 
jedná,  
(v) osobám, které se zabývají zpracováním osobních údajů osob neplnících své závazky a v rámci své činnosti 
vedou a spravují registr neplatičů a dlužníků. 
Žadatel (i spolužadatel) tímto uděluje úvěrujícímu souhlas se získáváním informací o žadatelově 
(i spolužadatelově) bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, které jsou nutné k řádnému posouzení jeho 
žádosti o poskytnutí úvěru, a to z databází osob, které se zabývají zpracováním takových údajů; jedná se např. 
o Negativní registr, Pozitivní registr a Registr fyzických osob sdružení SOLUS a Nebankovní registr klientských 
informací sdružení LLCB. 
 
Žadatel (i spolužadatel) tímto uděluje úvěrujícímu souhlas, aby si ověřil pravost, úplnost a správnost dokladů, 
jakož i v nich obsažených informací, předkládaných žadatelem (spolužadatelem) v souvislosti s uzavřením 
smlouvy o úvěru, na jejím základě anebo v souvislosti s ní, a to u žadatelova (spolužadatelova) zaměstnavatele 
nebo jiných osob, majících vztah k daným dokumentům a v nich obsaženým informacím, umožňující jejich 
ověření. Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu tohoto článku zakládá právo žadatele 
(spolužadatele) na přístup k jeho osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva 
stanovená Nařízením, tj. zejména právo požadovat na úvěrujícím jako správci vysvětlení, domnívá-li se, že 
zpracování je nezákonné nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či, že osobní údaje jsou 
nepřesné, a požadovat odstranění tohoto stavu blokováním osobních údajů, provedením opravy, doplněním nebo 
likvidací osob. údajů atp. 
Žadatel (i spolužadatel) bere na vědomí, že udělení souhlasu úvěrujícímu je dobrovolné a souhlas může být 

kdykoliv odvolán. v takovém případě je úvěrující povinen údaje v rozsahu odvolání souhlasu vymazat, není-li další 

právní důvod jejich zpracování.   
 
Žadatel (i spolužadatel) byl poučen, že má tato práva dle Nařízení: 
Právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 Nařízení.  
Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 Nařízení.  
Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 Nařízení, které má subjekt údajů tehdy, pokud již nejsou potřebné pro 
účel jejich zpracování, bude vznesena námitka proti zpracování nebo odvolán souhlas, jsou-li údaje 
zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů a není-li další právní důvod jejich zpracování.  
Právo na omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení. 
Právo na přenositelnost údajů jinému správci dle čl. 20 Nařízení. 
Právo v souladu s čl. 21 Nařízení vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Bude-li vznesena námitka 



proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, úvěrující na jejím základě nebude již 
nadále osobní údaje zpracovávat a tyto vymaže. 
Právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 
 
Veškeré své aktualizace osobních údajů, žádosti a uplatnění práv, odvolání souhlasu či vznesení námitky může 
žadatel (i spolužadatel) zaslat kterýmkoliv z níže uvedených způsobů prostřednictvím těchto kontaktních údajů: 

- adresa pro písemná podání: KREDIT FINANCE, s.r.o., IČO 25846949, se sídlem Třinec, Staré Město, 1. 
máje 540, PSČ 739 61 
- e-mailová adresa: reklamace@kreditfinance.cz 
- telefonní číslo: +420 724 670 510 
 

Dále mám právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů 
(www.uoou.cz).. Žadatel (i spolužadatel) potvrzuje, že byl poučen o právu k přístupu ke svým osobním údajům a 
právu na opravu osobních údajů ve smyslu § 11 a § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Zjistí-li žadatel (i 
spolužadatel), že úvěrující, případně jiný subjekt, kterému byly jeho osobní údaje zpřístupněny, porušil některou z 
povinností stanovenou mu Zákonem o ochraně osobních údajů, má právo se obrátit na Úřad pro ochranu 
osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Žadatel (i spolužadatel) potvrzuje, že byl 
úvěrujícím poučen o svých nárocích vůči porušiteli dle § 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tzn. zejména o 
právu požadovat na úvěrujícím nebo zpracovateli vysvětlení, bude-li se domnívat, že zpracování jeho osobních 
údajů je nezákonné nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či, že osobní údaje jsou 
nepřesné, a požadovat odstranění tohoto stavu blokováním osobních údajů, provedením opravy, doplněním nebo 
likvidací osobních údajů atp. 
Žadatel (i spolužadatel) dává úvěrujícímu souhlas s použitím všech dálkových komunikačních technik při 
vzájemné komunikaci, zejména internetu, faxu, automatizovaných volacích systémů bez lidského zásahu 
(volacího automatu) a GSM technologie včetně SMS zpráv. 
 
Žadatel (i spolužadatel) výslovně prohlašuje, že není „politicky exponovanou osobou“ ve smyslu zákona č. 
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen 
„zákon o praní špinavých peněz“) s tím, že za „politicky exponovanou osobu“ se považuje: 
a) fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, jako je například hlava státu nebo 
předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu, člen nejvyššího soudu, ústavního 
soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné 
prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách 
nebo sborech, člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu, velvyslanec nebo 
chargé d‘affaires, nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech Evropské unie nebo jiných 
mezinárodních organizací, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této 
funkce, a která má bydliště mimo Českou republiku, nebo takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo 
Českou republiku, 
b) fyzická osoba, která 
1. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo 
ve vztahu rodičovském, dále ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby uvedené v písmenu a) 
osobou ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu, 
2. je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného 
obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je v 
jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo 
3. je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání 
podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v písmenu a). 
Žadatel výslovně bere na vědomí, že v souladu se zákonem o praní špinavých peněz musí mít pro účely plnění 
smlouvy o úvěru zřízen bankovní účet vedený na jméno žadatele u banky nebo u zahraniční banky působící na 
území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a existenci tohoto bankovního 
účtu, příp. obdobného účtu vedeného na jméno spolužadatele (spoludlužníka), úvěrujícímu doložit, jinak není 
oprávněn úvěr poskytnutý na základě smlouvy o úvěru čerpat. Žadatel v této souvislosti výslovně prohlašuje, že 
bankovní účet uvedený shora je vedený na jméno žadatele, příp. na jméno spolužadatele. 
 

V   dne  

 


