HFS s.r.o
Adresa pro doručování:
Koněvova 150/2442
Sobínská 7/680
130 00 Praha 3
161 00 Praha 6
Tel.: +420 233353543, 777182105
IČ 61506681, DIČ CZ61506681
www.hfs.cz, www.pujckahotove.cz,
e-mail: info@hfs.cz

Čestné prohlášení
(slouží k posouzení schopnosti vydlužitele splácet zápůjčku)
ke smlouvě číslo: 00000/20..
Já níže podepsaný(á):
Jméno:
Datum narození:
Číslo OP

Příjmení:
Rodné číslo:
Adresa:
Prohlašuji na svou čest, že:

1.

Mám tyto měsíční pravidelné platby:
- leasingové splátky ve výši:

............... Kč

- závazky u bankovních institucí ve výši:

………………. Kč

- závazky u nebankovních institucí ve výši:

………………. Kč

- běžné výživné dle zákona ve výši:

............... Kč

- jiné závazky (specifikovat jaké) ve výši:

………………. Kč

2.

Nemám žádné, ať splatné či nesplatné závazky vůči správci daně (FÚ).
Nemám žádné, ať již splatné či nesplatné závazky na zdravotním či sociálním
pojištění. Nemám žádné jiné splatné závazky.

3.

Vůči mně a mému majetku není vedena exekuce dle zákona č. 120/2000 Sb., o
soudních exekutorech a exekuční činnosti, nebo výkon rozhodnutí dle O.s.ř.
Na mě a můj majetek nebyl podán insolvenční návrh, nebyl prohlášen konkurs či
nebylo povoleno oddlužení dle insolvenčního zákona.
Vůči mě není a nikdy nebylo vedeno insolvenční řízení.

4.

Mám tyto měsíční pravidelné příjmy:

5.

………………….. Kč

příjem z: ……………………. dokládám: ……………………….

………………….. Kč

příjem z: ……………………. dokládám: ……………………….

Dále prohlašuji, že finanční prostředky ze zápůjčky použiji na:

V případě nedostatku finančních prostředků v průběhu splácení zápůjčky jsem
připraven(a) vyvinout maximální úsilí, které povede k úplnému splacení zápůjčky,
popřípadě zpeněžit svůj movitý či nemovitý majetek a z výnosu prodeje uhradit vzniklý
dluh.
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou úplné, pravdivé, a že si jsem vědom(a), jak
občanskoprávních, tak trestně právních následků v případě, že se prokáže opak.
V Praze dne: 00.00.20..
…………………………………………….
Vlastnoruční podpis vydlužitele
HFS s.r.o, Koněvova 150/2442, Praha 3, 130 00
Tel.: +420 233 353 543, Mobil: +420 777 182 105, Fax: +420 233 353 537
WWW: http://www.hfs.cz - http://www.pujckahotove.cz - Email: info@hfs.cz

