Dotazník údajov
pre fyzickú osobu podnikateľa

Dotazník údajov pre vypracovanie predbežnej úverovej ponuky
otp MIKROúvery
I. Údaje o žiadateľovi
1.

Obchodné meno
Meno a priezvisko

2.

IČO
Rodné číslo
Miesto podnikania (PSČ, mesto, ul.)

3.

Adresa trvalého bydliska (PSČ, mesto, ul.)

4.
5.
6.

Aktívna podnikateľská činnosť je vykonávaná od
(uviesť rok, v ktorom žiadateľ vykázal z podnikateľskej
činnosti primerane tržby/príjmy)
Počet zamestnancov Žiadateľa k 31.12. predchádzajúceho roka (vrátane vlastníka FOP)
Vlastní Žiadateľ nehnuteľný majetok?
(nehodiace sa - prečiarknuť)

7.

Vzdelanie Žiadateľa
(nehodiace sa - prečiarknuť)

8.

Rodinný stav Žiadateľa
(nehodiace sa - prečiarknuť)

áno

-

Počet osôb v domácnosti
9.

Počet dospelých osôb
Počet nezaopatrených osôb

10.
11.
12.

II.

Mesačný príjem manžela/ky
(v celých EUR)
Mesačné splátky osobných úverov + leasingov
(v celých EUR)
Podiel vlastných zdrojov Žiadateľa na realizovanej
investícií (v %) - len v prípade investičných úverov

Identifikačné údaje o ručiteľovi (manžel/manželka)

1.

Meno, priezvisko

2.

rodné číslo/dátum narodenia v prípade cudzincov

1

nie
základné
stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
vyššie stredoškolské (pomaturitné vzdelanie)
vysokoškolské
ženatý/vydatá
slobodný/á
rozvedený/á
iné
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III.

1.

Podklady a ďalšie informácie
o definitívne účtovné výkazy:
- za posledné ukončené účtovné obdobie - pre žiadateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve/ ako mikro
účtovná jednotka
- za 2 posledné ukončené účtovné obdobia - pre žiadateľov účtujúcich v jednoduchom účtovníctve
o najaktuálnejšie priebežné finančné výkazy k poslednému dňu mesiaca, resp. kalendárneho štvrťroka
pred podaním požiadavky - v prípade, ak požiadavka o vypracovanie úverovej ponuky je po 30.6.
k ......................
(ultimu posledného ukončeného mesiaca, ktorý má žiadateľ
k dispozícií)

2.

3.

Pohľadávky z obchodného styku
(v celých EUR)
z toho
pohľadávky z obchodného styku po lehote splatnosti
(v celých EUR)
Celkový aktuálny stav bankových úverov vrátane nevyčerpaných úverových rámcov
(v celých EUR)
z toho dlhodobé úvery (v celých EUR)
bežné (krátkodobé) úvery + krátkodobé
finančné výpomoci (v celých EUR)

4.

Leasingové záväzky (v celých EUR)

5.

Dlhová služba (súčet ročných splátok istiny úverov a
leasingových splátok) (v celých EUR)

6.

Odpisy za 2 posledné ukončené účtovné obdobia
(za ktoré boli predložené účtovné výkazy; uvádzať v celých
EUR) - len pre jednoduché účtovníctvo

7.

Daň z príjmov - len pre jednoduché účtovníctvo

rok 201...

rok 201...

rok 201...

rok 201...

V prípade požiadavky o vypracovanie úverovej ponuky pre refinančný úver je potrebné uviesť aj nasledovné
informácie:
1.
2.
3.
4.
5.

zostatok refinancovaných úverov / leasingu
typ úveru
(kontokorentný úver, splátkový úver, leasing....)
úroková sadzba
(konštrukcia úrokovej sadzby a výška úrokovej prirážky /
marže)
typ splátky
(postupné splácanie istiny/ anuitná splátka)
výška mesačnej splátky

Dátum
Meno, priezvisko oprávnenej osoby konať v mene žiadateľa

2

