
Doba splátek
Výše úvěru

20 let 15 let 10 let 5 let

100.000 Kč 980 1.128 1.416 2.260

150.000 Kč 1.472 1.692 2.124 3.390

200.000 Kč 1.960 2.256 2.832 4.520

250.000 Kč 2.452 2.820 3.540 5.650

300.000 Kč 2.940 3.384 4.248 6.780

350.000 Kč 3.432 3.948 4.956 7.910

400.000 Kč 3.920 4.512 5.664 9.040

450.000 Kč 4.412 5.076 6.372 10.170

500.000 Kč 4.900 5.640 7.080 11.300

550.000 Kč 5.392 6.204 7.788 12.430

600.000 Kč 5.880 6.768 8.496 13.560

650.000 Kč 6.372 7.332 9.204 14.690

700.000 Kč 6.860 7.896 9.912 15.820

750.000 Kč 7.352 8.460 10.620 16.950

800.000 Kč 7.840 9.024 11.328 18.080

850.000 Kč 8.332 9.588 12.036 19.210

900.000 Kč 8.820 10.152 12.744 20.340

950.000 Kč 9.312 10.716 13.452 21.470

1.000.000 Kč 9.800 11.280 14.160 22.600

 ● Možnost úvěr kdykoliv bezplatně uhradit

 ● Neměnnou výši splátky po celou dobu trvání úvěru
(nanejvýš se zohledněním inflace)

 ● Garantovaný úrok ve výši od 6,72 %  ročně.
(u komfortu max. 11,52 %)

 ● Žádné poplatky předem

 ● Velmi rychlý proces schválení a expresní
čerpání úvěru

 
● Žádné poplatky za vedení účtu nebo výpis z něj

 ● Převod  finančních prostředkù na váš účet do 
3 dnů od podpisu smlouvy

 ● Schválení do 24 hodin

 ● Jednoduchý způsob vyřízení
- bez kontroly daňového přiznání

 ● Možnost pro financování starších podnikatelských
(případně jiných) závazků nebo úvěrů

 ● Individuální přístup

 ● Zjednodušené ručení nemovitostí
nebo komerčním objektem

 ● Bez úředního odhadu nemovitosti

 ● Úvěr až do výše 10 miliónů Kč

 ● Možnost úvěr splácet i mimořádnými vklady
bez poplatků a sankcí

 ● Podklady: OP, fotodokumentaci, telefon, popis
projektu nebo záměru stačí zaslat na jakékoliv
obchodní zastoupení (vizte kontakt)

*Při neuvedení podnikatelského záměru se Vaše splátky zvýší.

CREDIT ALLIANCE vám přináší:

Popište stručně váš podnikatelský nápad, nebo v čem vám úvěr pomůže. OBCHODNÍ KONTAKT:

KONTAKT NA VAŠEHO PORADCE:

CREDIT ALLIANCE vám přináší:



Jméno a příjmení žadatele:

Sídlo nebo bydliště dle OP:

Telefon + minimálně 1 náhradní
(pro případ ztráty telefonu)

E-mail: 

IČ:

Číslo účtu žadatele:

Účel úvěru v rámci
podnikatelské činnosti:

Korespondenční adresa 
(uveďte, jen pokud se liší od sídla):

Poadovaná výše a doba 
splatnosti úvěru:

Předmět ručení 
(např. zda jde o parcelu, sklad, halu, kance-
láře, obchodní prostory, pole, byt, RD atd.):

Dispozice 
(popsat členění, podlahová plocha, patro, 
zdivo, vytápění, plastová okna, betonové 
podlahy, počet místností, balkon, garáž, 
stáří budovy):

Adresa zástavy 
(uveďte, jen pokud se liší od trvalé):

Vlastník zástavy
(uvádí se, jen pokud se liší od žadatele 
nebo je vlastníků více):

Předpokládaná hodnota zástavy:

Omezení vl. práva (například věcné 
břemeno užívání, omezení dispozičních 
práv, žaloba, exekuce a jiné):

Identifikace zprostředkovatele 
(název společnosti, IČ, číslo účtu):

Poznámka: 
(zde lze například popsat okolí, co by mohlo 
hrát roli při oceňování, výhody i nevýhody)

Navrženo pro SCHVÁLENÍ CASE 
(interní, nevyplňuje se):

Pro objektivní a rychlé vyhodnocení každé poptávky, prosím vždy dbejte následujících doporučení:
  ● Vyplňte pokud možno všechny kolonky, a to včetně údajů o předmětu zástavy (kolonka Dispozice). Pokud některý údaj není uveden,

vyhodnocení se odkládá do doby, než bude údaj doplněn.
● Doložte také prosím kopii OP žadatele + majitele zástavy (pokud nejde o stejnou osobu).
● Velikost jednotlivých fotografií a dokumentů by měla být v rozpětí od 150 kB do 300 kB. Pojmenujte, prosím, heslovitě kadý soubor.
● Základní fotodokumentace by měla vždy obsahovat:

min. 4x  venkovní fotografie  nemovitosti, z různých pohledů - na jedné bude viditelné číslo popisné, na dalších okolí nemovitosti,
celá nemovitost ze vzdálenosti cca 50 m včetně zahrady a také foto příjezdové komunikace.
min. 4x  vnitřní fotogrfie interiéru - koupelna, kuchyň s dřezem, toaleta, obývací pokoj + dalí místnosti.  U zástavy bytů i foto vchodových dveří.
(Obecně vždy platí: čím více fotek, tím přesněji se může stanovit úvěrovatelnost objektu.)

  

  
  
  
  
 
 
Naším klientem může být pouze podnikající právnická osoba nebo OSVČ. Povinností zprostředkovatele je, aby o tom žadatele informoval a zjistil, zda jeho klient 
podniká, nebo se alespoň chystá podnikání zahájit. Dále je nutné vždy uvést konkrétně účel úvěru. 


	Snímek 1
	Snímek 2

	Textov#C3#A9 pole 1: 
	Textov#C3#A9 pole 2: 
	Textov#C3#A9 pole 3: 
	Textov#C3#A9 pole 1_2: 
	Textov#C3#A9 pole 2_2: 
	Textov#C3#A9 pole 3_2: 
	Textov#C3#A9 pole 4: 
	Textov#C3#A9 pole 5: 
	Textov#C3#A9 pole 6: 
	Textov#C3#A9 pole 7: 
	Textov#C3#A9 pole 8: 
	Textov#C3#A9 pole 9: 
	Textov#C3#A9 pole 10: 
	Textov#C3#A9 pole 11: 
	Textov#C3#A9 pole 12: 
	Textov#C3#A9 pole 13: 
	Textov#C3#A9 pole 14: 
	Textov#C3#A9 pole 15: 
	Textov#C3#A9 pole 16: 
	Textov#C3#A9 pole 17: 
	Textov#C3#A9 pole 18: 


