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číslo žádosti

 

jméno a příjmení žadatele

adresa vystavované/rekonstruované nemovité věci

 
účel úvěru

rekonstrukce  výstavba  jiné

vystavovaná / rekonstruovaná nemovitost

bytová / nebytová jednotka  rodinný dům  garáž  rekreační objekt  ostatní:  
počátek a konec realizace

 
provedení výstavby / rekonstrukce

svépomocí na klíč

inženýrské sítě      
základy a zemní práce      
svislé konstrukce      
vodorovné konstrukce, stropy      
konstrukce střechy (krov)      
krytina střech      
klempířské konstrukce      
okna      
dveře      
vrata      
úpravy vnitřních povrchů      
úpravy vnějších povrchů      
vnitřní obklady      
schodiště      
povrch podlah      
vytápění      
elektroinstalace vč. bleskosvodu      
vnitřní vodovod      
vnitřní kanalizace      
vnitřní plynovod      
ohřev teplé vody      
vybavení kuchyní      
vnitřní hygienická zařízení 
vč. WC      
Ost. vnitř.  vybavení  
(výtahy, VZT, EPS apod.)      
venkovní úpravy      
rezerva/ostatní stavební 
náklady      
jiná položka (okomentujte)      
jiná položka (okomentujte)      
jiná položka (okomentujte)      
rozpočet celkem      

druh rekonstrukce celkové náklady použití použití popis rekonstrukce / výstavby
/ výstavby (Kč vč. DPH) zdrojů banky vlastních zdrojů  a její provedení
  (Kč vč. DPH) (Kč vč. DPH)
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KOMENTÁŘ (např. procento svépomoci z celkového rozpočtu, …):

jméno a příjmení

místo

 

datum

podpis

ŽADATEL
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