Státní fond rozvoje bydlení
ŽÁDOST O ÚVĚR PRO MLADÉ RODINY- 300tis. Kč
ŽADATEL/KA
Příjmení, jméno, titul

Rozený/á

Rodné číslo
:

Číslo OP

Stav:

Počet dětí ve vlast. péči

ženatý/vdaná
rozvedený/á
vdovec/vdova
svobodný/á

Telefon (i mobil)

do 6 let
od 6 do 10 let
od 10 do 15 let
od 15 do 26 let

Adresa trvalého pobytu
Ulice a č.p.

město (obec)

PSČ

Adresa pro doručování korespondence
Ulice a č.p.

město (obec)

PSČ

MANŽEL/KA
Příjmení, jméno, titul

Rodné číslo

Rozený/á

Číslo OP

ZDROJ PŘÍJMŮ
ŽADATEL/KA

MANŽEL/KA

Zaměstnání (profese)
Zaměstnavatel (název firmy)
Adresa

Telefon
Zaměstnán od (měsíc/rok)

Použití úvěru
výstavba bytu do vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů……………………………………………………..
výstavba rodinného domu s jedním bytem……………………………………………………………………………
změna stavby, kterou vznikne nový byt bez využití stávajících bytových prostor……………………..
pořízení bytu koupí…………………………..…………………………………………………………………………..….
pořízení rodinného domu s jedním bytem koupí ……………………………………………………………….
Úhrada převodu členských práv se současným užívacím právem k družstevnímu bytu……
Úhrada vkladu do bytového družstva spojená s nabytím členských práv a povinností, včetně nájemního práva…..

Předpokládaná cena
stavěné či pořizované
nemovitosti, převodu
práv, nabytí členských
práv Kč

Zdroje financování
vlastní prostředky ve výši Kč
hypoteční úvěr ve výši K č
úvěr ze stavebního spoření Kč
požadovaný úvěr od SFRB ve výši Kč

Měsíční příjmy

Měsíční výdaje

Čistý měsíční příjem

Nájemné s inkasem

Čistý měsíční příjem manžela/lky

Stavební spoření

Sociální dávky (i důchod)

Leasing

Ostatní příjmy

Pojistné
Splátky půjček, úvěrů
Penzijní spoření
Další povinné výdaje
( např. výživné na dítě, NEUVÁDĚJTE výdaje na stravu,
oblečení a domácnost)

Čestné prohlášení
Prohlašuji tímto, že nejsem, ani*) můj/moje*) manžel/ka*) není,*) vlastníkem bytu, bytového nebo
rodinného domu a také ne uživatelem družstevního bytu Dále prohlašuji, že nemám/e*) žádné daňové
nedoplatky, nedoplatky pojistného na veřejné zdravotní pojištění a sociální pojištění a nedoplatky na
státní politiku zaměstnanosti. Rovněž nemám/e*) žádné závazky vůči státu vzniklé neoprávněným
pobíráním dávek nemocenského pojištění, důchodových dávek nebo dávek sociálního zabezpečení.
Rovněž prohlašuji, že nemám já ani můj/moje*) manžel/ka*) sjednán se SFRB úvěr podle nařízení
vlády č. 97/2002 Sb., a že na pořizovaný byt, rodinný dům nebyl poskytnut úvěr podle nařízení vlády
č. 97/2002 Sb.

Souhlas se zpracováním osobních dat
Uděluji souhlas Státnímu fondu rozvoje bydlení (dále jen SFRB) - IČO 70856788
zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
(dále jen zákon), mé osobní údaje, které jsem uvedl (a) v mnou vyplněné žádosti nebo sdělím SFRB
při uzavírání smlouvy o poskytnutí úvěru, event. při uzavírání jiných smluvních ujednání mezi mnou a
SFRB , a to pro účely poskytování podpory z prostředků SFRB.
Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti, v potvrzení o příjmech (daňovém přiznání) a v dalších
předložených dokladech jsou úplné a pravdivé.
V ……………………………

……….. ………………………………..

Přílohy:

podpis žadatele/žadatelky
žadatel/ka
manžel/ka

Potvrzení o výši čistého příjmu za rok zpětně od data podání žádosti………………………...
Potvrzení k dani z příjmu fyzických osob v případě, že jste OSVČ………………………...
Doklad o přiznání důchodu nebo rodičovského příspěvku, přídavků na dítě, pobíráte-li jej .....
Kopie oddacího listu, rodného listu dítěte /u svobodné(ho) žadatelky(le) ..…………………...
Kopie úvěrové smlouvy v případě, že je již úvěr přiznán ………………………...
Stavební povolení s razítkem nabytí právní moci, jde-li o výstavbu a je vyžadováno ………...
Ohlášení stavby a souhlas s provedením ohlášené stavby, pokud byl vydán ………………...
Kupní smlouvu nebo smlouvu o sml. budoucí kupní, jde-li o pořízení bytu koupí …………...
Kupní smlouvu nebo smlouvu o sml. budoucí kupní, jde-li o koupi rodinného domu ……...
Výpis z katastru nemovitostí na byt nebo dům osvědčující vlastnictví prodávajícím ………...
Kolaudační rozhodnutí, popř. potvrzení stavebního úřadu, že se jedná o RD s jedním
bytem, jde-li o koupi RD ………………………...
Potvrzení bytového družstva o existenci bytu a členství osoby, která bude převádět
svá členská práva k družstevnímu bytu ……...
Smlouva o převodu družstevního bytu s uvedením výše převodu ……………………...
Výzva k úhradě členského vkladu ……………………...

*) v případě ženatého/vdané žadatele/žadatelky

