
Hodnocení klienta 1/2 číslo smlouvy: 

A) ANALÝZA BONITY (vyplňuje zaměstnanec poskytovatele úvěru jednající s Klientem nebo zprostředkovatel úvěru):

HODNOCENÍ KLIENTA 

Měsíční splatnost Splátek, počet Splátek: 
Celková částka, kterou má Klient zaplatit (Kč): 

Výše jednotl. splátky (Kč): 

ke smlouvě o úvěru číslo: 

Finanční potřeba (Kč): 
Celková výše úvěru (Kč): 
Zápůjční úroková sazba (%): 

Souběh s: čísla smluv: 

KLIENT 
PŘÍJMY 
Pravidelný čistý měsíční příjem Klienta: 
Druh příjmu Klienta: zaměstnání důchod renta rodičovská OSVČ jiný 

Pravidelný čistý měsíční příjem manžela/ky (partnera/ky): 
Ostatní příjmy (výživné, soc. dávky, apod.): 
Celkem příjmy: 

VÝDAJE 
Klient (životní minimum): 
Druhá osoba v domácnosti (částka na partnera): 
Děti v domácnosti (počet + výdaje): ; 
Spoření (stavební spoření, penzijní pojištění, apod.): 
Splátky (úvěry, zápůjčky, leasing, výživné, hypotéky, apod.): 
Splátky PROFI CREDIT Czech, a.s.: 
Bydlení (nájemné, inkaso): 
Ostatní (doprava, kurzy, záliby, apod.): 
Celkem výdaje: 
Rezerva: 

PROHLÁŠENÍ KLIENTA O PŘÍJMECH: 

Očekáváte v blízké budoucnosti změny v příjmech a/nebo výdajích? Odpovězte ANO pokud plánujete nebo očekáváte v době 
splacení úvěru pokles příjmů svých nebo manžela/ky (partnera/ky) a/nebo nárůst výdajů na Vás, vyživované osoby, závazky nebo 
domácnost, a to jak Vás, tak případně Vašeho manžela/ky (partnera/ky). Odpovězte ANO také  pokud: 

- plánujete nebo očekáváte svůj nebo manželův/čin (partnerův/čin) odchod do důchodu či jiné relevantní události mající dopad do
poklesu příjmů a/nebo nárůstu výdajů, a to jak Vás, tak případně Vašeho manžela/ky (partnera/ky) v době splacení úvěru (např.
výpověď v zaměstnání či jiného obdobného poměru, mateřství, rozvod, rozhodnutí soudu ukládající majetkové plnění apod.),
nebo
- máte pochybnosti o dostatečnosti Vašich příjmů pro splácení úvěru, aniž by došlo k Vašemu nepřiměřenému strádání nebo
předlužení, nebo
- v případě, že máte sezónní příjmy a nemáte dostatečnou finanční rezervu pro překlenutí období poklesu sezónního příjmu, aniž 
by došlo k nepřiměřenému strádání nebo předlužení: ANO NE

pěstoun 



Hodnocení klienta 2/2 číslo smlouvy: 

B) DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE NEUVEDENÉ VE SMLOUVĚ O ÚVĚRU (vyplňuje zaměstnanec poskytovatele úvěru jednající s
Klientem nebo zprostředkovatel úvěru):

KLIENT 
Další telefon: 
Název a adresa  zaměstnavatele: 
IČO: PSČ: 
Rodinný stav: 
Datum výplaty mzdy: 

Datum nástupu: 
Doba určitá: ANO NE 
Místo narození: 

Telefon do zaměstnání: 

Druh prac. poměru: 
Běží výpovědní lhůta: ANO NE 
Stát narození: 

Číslo OP: Datum narození: 
Žijete s manželem/kou (partnerem/kou) ve společné domácnosti: ANO NE 
Kód ze Souhlasu se zpracováním osobních údajů a Informací o zpracování osobních údajů: 
Vzdělání:  základní   výuční list   maturita  VOŠ  VŠ 
Forma bydlení:  vlastní   družstevní   státní / obecní  pronájem  u rodičů jiné

Celkem příjmy: 

Celkem výdaje: 

VOLNÉ  ZDROJE (PŘÍJMY – VÝDAJE): 

Zvýšená finanční potřeba (Kč): 

Jiná sdělení: 

Klient prohlašuje, že poskytl úplné a pravdivé informace, je připraven v případě potřeby informace vysvětlit nebo doplnit a je si 
vědom, že pokud neposkytl informace pravdivé, úplné nebo je na výzvu nevysvětlí či nedoplní, úvěr nebude poskytnut. 

Klient prohlašuje, že veškeré shora uvedené údaje o jeho osobě, jeho příjmech a výdajích poskytl v souvislosti se svojí 
žádostí o poskytnutí úvěru, že tyto údaje jsou pravdivé a úplné a že žádné údaje nezatajil. 

V dne 

Klient:...……………………………................ 
Doporučuji 
(zaměstnanec poskytovatele úvěru
jednající s Klientem či zprostředkovatel úvěru) 

ANO NE 

 .....………………………………......... 
             Podpis (zaměstnanec poskytovatele úvěru jednající s Klientem či zprostředkovatel úvěru)

Poznámky – analýza: 

Schvaluji (za PROFI CREDIT Czech, a.s.): ANO NE 

Datum: Podpis:.......................................................... 

leták inzerát internet dopis SMS e-mail MHD rádio 
zdroj (online formulář) 

E) MKT zdroje (odkud se Klient o nás dozvěděl):

C) ANALÝZA CELKOVÉ SCHOPNOSTI SPLÁCET (vyplňuje zaměstnanec poskytovatele úvěru jednající s Klientem
nebo zprostředkovatel úvěru):

D) ANALÝZA SCHOPNOSTI SPLÁCET (vyplňuje CENTRÁLA):
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