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Žádost o poskytnutí bezúro čné půjčky ze svépomocného fondu 
 
Žadatel                           
Obchodní firma či jméno a příjmení žadatele: 
 

 
  

Kontaktní adresa: Telefon: 
PSČ: Fax: 
e-mail: www: 

Jméno statut. zástupce pověřeného podpisem smlouvy o půjčce:  
Jméno kontaktní osoby:  
Členem Svazu PRO-BIO od:  
Členské příspěvky Svazu PRO-BIO za letošní rok uhrazeny dne:  
Bankovní spojení: číslo účtu: 
DIČ:  IČO: 

 
Dříve čerpané p ůjčky od svazu PRO- BIO:  

 

Datum: Částka: 
Datum: Částka: 
 
Předmět půjčky  

 

Předmět půjčky (PP): Účel použití: 
Kupní cena PP bez DPH:  
DPH:  
Předpokládané umístění PP: 
(liší-li se od sídla společnosti) 

 

Navrhovaný termín dodání: Požadovaná výše půjčky: 
 
Dodavatel  

 

Obchodní firma či jméno a příjmení dodavatele PP:   
Sídlo společnosti: Telefon: 
PSČ: Fax: 
e-mail: www: 

Jméno statut. zástupce pověřeného podpisem kupní smlouvy:   
Jméno kontaktní osoby:  
DIČ:                                                     IČO: 

  
Navrhované podmínky splácení p ůjčky:   
Doba splácení: (Maximálně 12 - 24 měsíců) 
Režim splácení: (měsíčně, jednorázově, atd.) 
 
Požadované p řílohy k žádosti   
1. Podnikatelský zám ěr na období o rok delší než je požadována půjčka (v rozsahu výsledovky, rozvahy a 
provozního Cash Flow) s uvedením přínosu projektu pro členy Svazu PRO-BIO a návrhem ručení. 

Žadatel s podvojným účetnictvím : Žadatel s jednoduchým účetnictvím: 
2. Aktuální výpis z obchodního rejst říku + osv ěd. 
DIČ 

2. Aktuální živnostenské oprávn ění + osv ědčení 
DIČ 

3. Kopie da ňového p řiznání (za tři předchozí roky, 
vždy s razítkem Finančního úřadu) 
4. Rozvaha + Výkaz zisk ů a (za tři předchozí roky 
na formuláři, který je přílohou daň. přiznání + výkazy 
za poslední měsíc)   

3. Kopie da ňového p řiznání (za tři předchozí roky, 
vždy s razítkem Finančního úřadu) 
4. Výkazy o majetku a závazcích a o p říjmech (za 
tři předchozí roky + výkazy za poslední měsíc)   
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Informace o spole čnosti: 
1. Datum zahájení činnosti firmy:   2. Počet zaměstnanc ů celkem:                z toho 

management:  
3. Provozovny firmy:  
4. Vedení firmy:  
6.  Zřízení zástavního práva či jiné omezení vlastnického práva k movitému a nemo vitému majetku  (v 

Kč, v % celkového hmotného majetku): 
 
7.  Mimobilan ční  závazky v ůči jiným subjekt ům (směnky, garance, závazky ze soudních sporů, 

z devizových termínových obchodů, zástava akcií, podílů atd.): 
 
16. Pohledávky a závazky k datu p ředložených aktuálních hospodá řských 
výsledk ů:  

. . .   / . . .   /  20.. . 

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 podnikům v konkurzu či likvidaci: 

Prohlášení:  
Stvrzujeme tímto pravdivost a úplnost uvedených informací v žádosti, včetně všech předložených doplňujících 
materiálů, a jsme si vědomi právních důsledků vyplývajících z nepravdivosti údajů.  
Souhlasíme se zpracováním našich osobních údajů Svazem PRO-BIO v souladu se zákonem 101/2000Sb., zejména 
pro zjištění mé právní subjektivity a platební schopnosti po dobu ode dne jejich poskytnutí po dobu trvání smlouvy o 
půjčce plus 4 let ode dne jejího ukončení.  
Souhlasíme také s tím, že vybrané údaje budou uveřejněny ve výroční zprávě svazu a v tiskových materiálech blízkých 
Svazu PRO-BIO (např. Bioměsíčníku). 
Souhlasíme s tím, aby v případě, že nebudeme-li plnit závazky plynoucí ze smlouvy o půjčce, byly tyto informace 
poskytnuty zejména společnostem vytvářejícím databáze dlužníků, agenturám vymáhajícím pohledávky, společnostem 
zabývajícím se odkupem pohledávek a advokátům.“ 
 
Datum:     
                                             ________________________________________ 
                                                                      Podpis žadatele a razítko společnosti 

Vyplněnou žádost předejte zástupci Vašeho regionálního centra, které Vám případně pomůže s vyplněním a po vyjádření 
ji odešle manažerovi svazu. V případě nedostatku místa v žádosti uveďte, prosím, informace v příloze. 
 
Doporu čení příslušného regionálního centra Svazu PRO-BIO:  

 

Název RC:  

Jméno zástupce RC: Podpis zástupce RC: 

  

Vyjádření zástupce RC:  

  
 
 

Pro interní pot řeby Svazu PRO – BIO:  
Dosažený rating:       
                                                       Rozhodnutí rady SF: ……………………………………………, dne…………. 
 
 

Rozhodnutí rady Svazu PRO-BIO: ………………………………………………………… dne …………………     

 


