Žádost o poskytnutí zápůjčky ze svépomocného fondu
Svazu chovatelů ovcí a koz z.s. (dále jen „Svaz“)
Žadatel:
Obchodní firma (název) či jméno a příjmení žadatele:
Adresa pro doručování:
PSČ:

Telefon:
Fax:

e-mail:

www:

Jméno oprávněného zástupce žadatele a jeho funkce:
Jméno pověřené (kontaktní) osoby žadatele:
Členem Svazu od:
Členské příspěvky Svazu za letošní rok uhrazeny dne:
Bankovní spojení:

číslo účtu:

DIČ:

IČO:

Dříve poskytnuté zápůjčky Svazem:
Datum:
Datum:

Částka:
Částka:

Žádáme Svaz o poskytnutí (předmět zápůjčky):
Předmět zápůjčky (PZ):
Kupní cena PZ bez DPH:
DPH:
Předpokládané umístění PZ:
(liší-li se od sídla/bydliště žadatele)
Předpokládaný termín dodání:

Účel použití:

Požadovaná výše zápůjčky:

Dodavatel:
Obchodní firma (název) či jméno a příjmení dodavatele PZ:
Sídlo:
PSČ:

Telefon:
Fax:

e-mail:

www:

Jméno a funkce zástupce pověřeného podpisem nabývací smlouvy:
Jméno pověřené (kontaktní) osoby:
DIČ:

IČO:

Navrhované podmínky splacení zápůjčky:
Doba splácení:
Rozsah splácení: v pravidelných měsíčních splátkách

(Maximálně 24 měsíců)

Požadované přílohy k žádosti
1. Podnikatelský záměr

Žadatel s podvojným účetnictvím:
2. Aktuální výpis z veřejného rejstříku + osvědčení
o přidělení DIČ
3. Kopie daňového přiznání (za tři předchozí
zdaňovací období)
4. Rozvaha + Výkaz zisků a ztráty (za tři předchozí
zdaňovací období na formuláři, který je přílohou daňového
přiznání + výkazy za poslední měsíc)

Žadatel s daňovou evidencí:
2. Aktuální výpis z živnostenského či jiného
rejstříku + osvědčení o přidělení DIČ
3. Kopie daňového přiznání (za tři předchozí zdaňovací
období)
4. Výkazy o majetku a závazcích a o příjmech (za tři
předchozí zdaňovací období + výkazy za poslední měsíc)

Bližší informace o žadateli:
1. Datum zahájení činnosti:
2. Počet zaměstnanců celkem:
z toho vedoucích:
3. Provozovny:
4. Osoba pověřená řízením (vedoucí):
5. Zřízení zástavního práva či jiného věcného práva k movitému a nemovitému majetku (v Kč, v %
celkového hmotného majetku):

6. Mimobilanční závazky vůči jiným osobám (směnky, garance, závazky ze soudních sporů, z devizových
termínových obchodů, zástava akcií, podílů atd.):

7. Pohledávky a závazky k datu předložených aktuálních hospodářských
. . . / . . . / 201. .
výsledků:
Pohledávky celkem (netto):
Závazky celkem:
Obvyklá doba splatnosti ve dnech:
Obvyklá doba splatnosti ve dnech:
Pohledávky po lhůtě splatnosti (netto) :
Závazky po lhůtě splatnosti:
z toho do 30 dnů
z toho: do 30 dnů
31 až 90 dnů:
31 až 90 dnů:
nad 90 dnů:
nad 90 dnů:
Hlavní dlužníci a dlužné částky:
Hlavní věřitelé a dlužné částky:

z toho po splatnosti:

z toho po splatnosti:

z toho pohledávky k osobám v úpadku či v likvidaci:

Prohlášení žadatele:
Stvrzujeme tímto podpisem níže, že jsme se řádně seznámili s pravidly pro poskytování zápůjček ze svépomocného
fondu Svazu a se vzorovou smlouvou o poskytnutí zápůjčky (směnkou), a dále stvrzujeme pravdivost, správnost a
úplnost informací uvedených v této žádosti, včetně všech předložených dokladů, a jsme si vědomi, že poskytnutí
zápůjčky bude projednáváno orgány Svazu, a že na tuto není právní nárok.
Souhlasíme se zpracováním našich osobních údajů Svazem v souladu se zákonem za účelem posouzení této žádosti a
poskytnutí zápůjčky a dále po dobu 4 let od vrácení zápůjčky.
Souhlasíme s tím, že vybrané údaje poskytnuté Svazu budou uveřejněny ve výroční zprávě Svazu a v tiskovinách a
materiálech Svazu.
Souhlasíme s tím, aby v případě, že nebudeme plnit závazky plynoucí ze smlouvy o zápůjčce, byly informace o nás
uvedené výše poskytnuty osobám oprávněným k vymáhání pohledávek, včetně jejich uvedení ve veřejných databázích
(seznamech) dlužníků.

Datum:

________________________________________
Podpis žadatele a razítko
Vyplněnou žádost předejte předsedovi Vašeho krajského sdružení, které Vám případně bude nápomocen s vyplněním a
po vyjádření ji odešle do kanceláře Svazu. V případě nedostatku místa v žádosti uveďte, prosím, informace v příloze.
Doporučení příslušného krajského sdružení Svazu:
Krajské sdružení:
Předseda krajské rady:

Podpis předsedy krajského sdružení:

Vyjádření:
Příloha č.

Pro interní potřeby Svazu:
Stanovisko Správní rady svépomocného fondu: ……..…………………………..……………………… dne………………….
Rozhodnutí Spolkové rady Svazu: ……………………………………………………………………………… dne …………………

