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Platnost od 1.11.2018

Přehled informací a dokladů
poskytovaných spotřebitelem

Přehled informací a dokladů poskytovaných spotřebitelem
pro posouzení úvěruschopnosti
dle § 84, § 88, § 89 zákona č. 257/2016Sb. o spotřebitelském úvěru

Spotřebitel je Poskytovateli, nebo Zprostředkovateli pro účely posouzení úvěruschopnosti povinen nejpozději do 14-ti
dnů od projevení zájmu získat od Poskytovatele spotřebitelský úvěr:

1. předložit vlastnoručně vyplněné a podepsané


Čestné prohlášení se seznamem pravidelných měsíčních výdajů spotřebitele, včetně sdělení
informace o počtu členů společné domácnosti a sdělení informací o bydlení, tedy zda spotřebitel bydlí ve
vlastním, nájemním či jiném bytě nebo domu, kdy výdaje a bydlení dokládá zejména
- nájemní či jinou smlouvou*
- platebním dokladem SIPO (Soustředěného inkaso plateb obyvatelstva)*
- výpisy z účtu*



Čestné prohlášení se seznamem pravidelných měsíčních příjmů spotřebitele, které dokládá zejména
- potvrzením o zaměstnání a výši příjmu* nebo
- výplatními páskami za dva kalendářní měsíce *
- výpisy z účtu*



Čestné prohlášení ohledně Závazků spotřebitele

2. sdělit informace, zda:



je či není zletilý a plně svéprávný k právnímu jednání a
je či není podnikatelem,

3. předložit:





platný občanský průkaz včetně jeho fotokopie, kterou si je Poskytovatel nebo jeho zprostředkovatel se
souhlasem Zákazníka oprávněn ponechat,
sdělení nejméně jednoho ověřovacího telefonního čísla do místa bydliště Zákazníka, jeho zaměstnání
nebo k jeho příbuzným,
sdělení výše požadovaného úvěru,
doklady potvrzující příjem Zákazníka, kdy
 Zákazník, který je zaměstnancem, předloží Poskytovateli nebo Zprostředkovateli poslední výplatní pásku
(výplatní pásky za poslední dva kalendářní měsíce) s tím, že Zprostředkovatel je si tuto/tyto oprávněn
ponechat, případně si vyhotovit fotokopii, kdy mzda nebo plat Zákazníka musí být za poslední dokládaný
měsíc nejméně ve výši 9.000,- Kč měsíčně, přičemž na mzdu či plat Zákazníka nejsou prováděny žádné
srážky v rámci nařízené exekuce, nebo
 Zákazník, který je příjemcem starobního důchodu, předloží Poskytovateli nebo Zprostředkovateli doklad o
poslední výplatě starobního důchodu ČSSZ vypláceného v hotovosti prostřednictvím České pošty, s.p.
(doklady o výplatě starobního důchodu ČSSZ za poslední dva kalendářní měsíce vypláceného v hotovosti
prostřednictvím České pošty, s.p.) s tím, že Poskytovateli nebo Zprostředkovatel je si tento/tyto oprávněn
ponechat, případně si vyhotovit fotokopii, kdy starobní důchod Zákazníka musí být za poslední dokládaný
měsíc nejméně ve výši 9.000,- Kč měsíčně, přičemž na starobní důchod Zákazníka nejsou prováděny žádné
srážky v rámci nařízené exekuce, nebo
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 Zákazník, který je příjemcem starobního důchodu, předloží Poskytovateli nebo Zprostředkovateli doklad o
posledním výměru České správy sociálního zabezpečení, jímž byl Zákazníkovi přiznán starobního důchod
nejméně ve výši 9.000,- Kč měsíčně vypláceného na účet Zákazníka a výpis z účtu Zákazníka, na který byl
starobní důchod vyplacen za poslední (dva) kalendářní měsíce s tím, že Zprostředkovatel je si tyto doklady
oprávněn ponechat, případně si vyhotovit fotokopie, přičemž částka starobního důchodu připsaná na účet
Zákazníka musí být totožná s předloženým výměrem České správy sociálního zabezpečení, jímž byl
Zákazníkovi přiznán starobního důchod.
Na případ, kdy Zákazník nepředloží výše uvedené doklady k potvrzení příjmu Zákazníka muže být tento
doklad nahrazen dokladem třetí osoby, která jednu z výše uvedených variant splní, přičemž však v dané věci
třetí osoba musí přistoupit ke Smlouvě o úvěru jako ručitel, a podepsat ručitelské prohlášení,
čestná prohlášení (o příjmech, o výdajích a o závazcích Zákazníka)
doklady potvrzující výdaje Zákazníka, kdy Zákazník je zejména povinen předložit
 pravidelné výdaje na
- na bydlení a výdaje související s bydlením (voda, energie, paliva a nájemné či jiná obdobná platba,
- splátky úvěrů (vč. úvěrů ze stavebního spoření)
- pravidelné platby penzijního připojištění
- pravidelné platby ze všech pojistných smluv (tj. jak z pojistných smluv s měsíční platbou pojistného, tak i
z pojistných smluv s roční platbou pojistného),
- výživné dle rozhodnutí stanoveného soudem
 a sdělit další běžné pravidelné měsíční výdaje a to v jejich v přibližné výši,




přičemž pokud spotřebitel neposkytne Poskytovateli nebo Zprostředkovateli doklady a informace výše
uvedené, Poskytovatel nebo Zprostředkovatel nebude moci posoudit jeho úvěruschopnost a žádaný úvěr
nebude v spotřebiteli Poskytovatelem poskytnut.
Poskytovatel veškeré získané doklady a informace dle od spotřebitele eviduje a archivuje v souladu s § 78 ZoSÚ, jakož
i archivačním řádem Poskytovatele.
Poskytovatel nebo Zprostředkovatel pro účely posouzení úvěruschopnosti spotřebitele poskytne o Zákazníkovi do
databáze podle § 88 odst. 1 ZoSÚ (zejména centrální evidence exekucí www.ceecr.cz , insolvenčního rejstříku
https://isir.justice.cz/isir/common/index.do, případně katastru nemovitostí údaje o Zákazníkovi a to jeho: jméno,
příjmení, datum narození případně rodné číslo. Zprostředkovatel případně Poskytovatel provede obdobný dotaz do
informační databáze ohledně manželky/manžela, pokud spotřebitel před podáním žádosti o úvěr uzavřel manželství.
Poskytovatel sděluje, že pokud spotřebitele neposkytne Poskytovateli nebo Zprostředkovateli doklady a informace, jak
výše uvedeno, Poskytovatel nebo Zprostředkovatel nebude moci posoudit jeho úvěruschopnost a spotřebitelem žádaný
úvěr nebude ze strany Poskytovatele poskytnut.
V případě odmítne-li poskytovatel poskytnout spotřebiteli spotřebitelský úvěr v důsledku posouzení jeho
úvěruschopnosti, poskytovatel informuje spotřebitele bez zbytečného odkladu o tomto odmítnutí – osobně, písemně
nebo emailem, nebo do schránky Zákazníka, kdy pokud důvodem neposkytnutí úvěru bylo vyhodnocení Zákazníka
v návaznosti na výsledek automatizovaného zpracování údajů, nebo vyhledávání v databázi podle § 88 odst. 1 ZoSÚ,
poskytovatel spotřebitele vyrozumí i o tomto výsledku a o použité databázi.

Příloha:

čestná prohlášení:

Výdaje spotřebitele - čestné prohlášení
Příjmy spotřebitele - čestné prohlášení
Závazky spotřebitele - čestné prohlášení
vzor oznámení dle § 89 ZoSÚ

Datum 1.11.2018

Žďár nad Sázavou

O.K.V. Leasing, s.r.o.

Strojírenská 396, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01
IČO: 63487063, DIČ: CZ63487063,

Zastoupená jednatelem
Pavlem Ondrou (podpis):
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