Čestné prohlášení o dostatečných příjmech pro poskytnutí*
hypotečního úvěru (Hypotéka Reﬁn, Hypotéka na cokoliv) na reﬁnancování úvěru
překlenovacího úvěru (Půjčka ProBydlení) a úvěru ze stavebního spoření
na reﬁnancování úvěru

*16938D*

Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4,
IČO: 47115289, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1714
Wüstenrot hypoteční banka a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4,
IČO: 26747154, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055

bezplatná infolinka: 800 22 55 55
www.wuestenrot.cz
kontakt@wuestenrot.cz

Já, níže podepsaný(á), čestně prohlašuji, že moje aktuální čisté měsíční příjmy ve výši .................................... Kč
jsou dostatečné k pravidelnému měsíčnímu splácení úvěru poskytnutého Wüstenrot hypoteční bankou a.s.
a/nebo Wüstenrot – stavební spořitelnou a.s., jehož/jejichž celková výše** činí ............................................. Kč.
Podnikám v oboru/jsem zaměstnán jako ........................................................................... od .........................................
a podnikatelskou činnost (podnikání podle zvláštních předpisů) neukončuji/neprobíhá úkon o ukončení pracovního
poměru.
V případě poskytnutí hypotečního úvěru jsem si vědom, že pokud není mé prohlášení pravdivé, má Wüstenrot
hypoteční banka a.s. právo přijmout odpovídající úvěrové opatření dle Obchodních podmínek pro poskytování
hypotečních spotřebitelských úvěrů na bydlení, fyzickým osobám.
V případě poskytnutí překlenovacího úvěru / úvěru ze stavebního spoření jsem si vědom, že pokud není mé prohlášení
pravdivé, má Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. právo přijmout odpovídající úvěrové opatření dle Podmínek pro
poskytování spotřebitelských překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření fyzickým osobám.

Místo

..................................................................................

Datum

..................................................................................

Jméno a příjmení žadatele

..................................................................................

Podpis žadatele

..................................................................................

Potvrzuji tímto, že výše uvedená osoba podepsala toto čestné prohlášení v mé přítomnosti a její totožnost
a shodu podoby s vyobrazením jsem ověřil dle platného občanského průkazu.
Číslo OP: ...............................................................................................................
OP vydal: ...............................................................................................................
OP platný do: ........................................................................................................

Jméno a příjmení obchodního zástupce: ........................................................................................................................
Společnost a číslo obchodního zástupce: ......................................................................................................................

Podpis obchodního zástupce: ..............................................

* variantu označte křížkem
** v případě žádosti o hypoteční úvěr a překlenovací úvěr / úvěr ze stavebního spoření se jedná o součet obou úvěrů
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