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POPŘENÍ POHLEDÁVKY PŘIHLÁŠENÝM VĚŘITELEM
Věřitel, který popírá pohledávku
"Věřitel, který popírá pohledávku - výběr druhu osoby" je povinné pole.
Osobní údaje
Údaje o podnik. III
Bydliště/sídlo
Právnická osoba
Sídlo
Věřitel, jehož pohledávka je popírána
"Věřitel, jehož pohledávka je popírána - výběr druhu osoby" je povinné pole.
Osobní údaje
Údaje o podnik. III
Bydliště/sídlo
Právnická osoba
Sídlo
Popření pohledávky přihlášeným věřitelem 
Pohledávka je popírána: 
07 Co do její pravosti:
08 Co do její výše:
09 Co do jejího pořadí:
12 Seznam příloh
Povinné přílohy:
1. Kopie smluv, soudních rozhodnutí a dalších listin dokládajících důvody popření pohledávky
2. Plná moc udělená přihlášeným věřitelem zmocněnci, pokud je přihlášený věřitel zastoupen na základě plné moci.
Zde očíslujte a označte veškeré přílohy, které jsou k formuláři přikládány:
Podpisem stvrzuje
"Podpisem stvrzuje - výběr druhu osoby" je povinné pole.
Jiná osoba - 
fyzická osoba
Jiná osoba - 
právnická osoba
I vyplní se pouze u zahraničních osob 
II datum narození se vyplní, pokud nebylo přiděleno rodné číslo 
III vyplní se pouze u věřitele podnikatele 
IV vyplňte, pokud se liší od sídla či trvalého bydliště
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