Žádost o přiznání/výplatu finančního příspěvku (subvence)
na úhradu úroků1
(dále jen „Žádost“ a „Příspěvek“)
Smlouva o úvěru č.

-

-

(dále jen „Smlouva“)

Název/jméno Klienta
IČO/RČ Klienta
Expanze

Program

Úspory energie

Pojmy začínající velkým písmenem mají stejný význam jako ve Smlouvě, není-li uvedeno jinak.

var. 1 první výplata Příspěvku
Klient v souladu se Smlouvou žádá o přiznání Příspěvku a o výplatu Příspěvku k úrokům vyčísleným
v přiloženém potvrzení Spolupracujícího partnera. Prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že:
(dále jen „Úvěr“) byl použit k úhradě

1. k prokázání, že úvěr č.

způsobilých výdajů Příspěvku předává Faktury uvedené v příloze č. 2 této Žádosti;
2. výdaje v příloze č. 2 této Žádosti bezprostředně souvisejí s realizací Projektu a byly vynaloženy
výhradně k pořízení majetku do vlastnictví Klienta;
3.

je plátcem DPH nebo si může vrácení DPH nárokovat /

není plátcem DPH;

4. prostředky Úvěru
byly /
nebyly použity k pořízení dlouhodobého nehmotného majetku;
pokud k tomuto účelu použity byly, Klient majetek pořídil a používá v souladu se Smlouvou;
5. plní podmínky přiznání a výplaty Příspěvku stanovené Smlouvou.

var. 2 druhá a další výplaty Příspěvku
Klient prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že plní podmínky výplaty Příspěvku stanovené Smlouvou,
a žádá o výplatu Příspěvku k úrokům vyčísleným v přiloženém potvrzení Spolupracujícího partnera.
V(e)

dne

Podpis Klienta2
Jméno a příjmení osoby oprávněné
zastupovat Klienta

Podpis

Razítko, pokud je součástí
podpisu Klienta

Přílohy
1.
2.
3.

Potvrzení Spolupracujícího partnera o výši úroků
Způsobilé výdaje hrazené z Úvěru (jen první výplata Příspěvku)
Přehled čerpání úvěru Spolupracujícího partnera (jen první výplata Příspěvku pokud Spolupracující partner provádí
čerpání svých úvěrů ze společného/sběrného účtu, tj. nezakládá individuální úvěrové účty)

Jde o finanční příspěvek, který je ve Smlouvě označován pojmem „Subvence“ (program ÚSPORY ENERGIE) nebo „Finanční
příspěvek“ (program EXPANZE).
2
Vyplní pouze Klient, který nemá s Bankou uzavřenu smlouvu o využívání aplikace E-podatelna.
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Verze šablony 2.1 (web)

