Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2704,
(dále jen „banka“)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU
Číslo žádosti:

(vyplní banka)

Tato žádost byla podána elektronicky v aplikaci Internetbanking uživatelem , přidělené číslo klienta , dne
v z IP .
žadatel – majitel účtu
Příjmení, jméno:

Trvalý pobyt/sídlo Ulice + č.p.

Město, obec:

Stát. přísl.:

Rodné číslo / IČ:

PSČ:

Stát:

Číslo účtu, k němuž je poskytnutí kontokorentního úvěru požadováno:

/2010

Sazba poplatků za kontokorentní úvěr:
Úvěrový rámec: požadovaná výše:
minimální výše:
Typ žádosti:
Rodinný stav:
E-mailová adresa:
Na účet, ke kterému žádám o poskytnutí kontokorentního úvěru, jsou posílány tyto pravidelné platby příjmy majitele účtu:
Příjem
Čistá mzda
Důchod nebo renta
Sociální dávky
Příjmy z podnikání (obrat)
Čisté příjmy z podnikání (příjmy – výdaje)
Jiné (uveďte jaké)
Jiné (uveďte jaké)

Průměrná měsíční výše

Odesílatel

XXX
XXX

Informace o podnikání:
Mám oprávnění podnikat podle:
Podnikám v oboru:
Webové stránky:
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Přehled stávajících úvěrů a jiných závazků:
Typ úvěru
/ závazku

v
měně

Věřitel

Celková
výše

Aktuální
nesplacený
zůstatek

Měsíční
splátka

Splatnost

Výdaje žadatele (bez splátek stávajících úvěrů a půjček)
(uveďte v případě žádosti o spotřebitelský úvěr)
Výše dalších nezbytných výdajů (zejména na bydlení, na obživu, na zdravotní péči, na vzdělání, na dopravu do
zaměstnání/školy apod.) včetně podílu na takových výdajích, které měsíčně hradím v rámci společné
domácnosti či za vyživované osoby, činí částku: CZK
Prohlášení žadatele:
Žádám o poskytnutí výše specifikovaného typu kontokorentního úvěru s požadovaným úvěrovým rámcem.
Nebude-li možno vyhovět mé žádosti o poskytnutí kontokorentního úvěru s požadovaným úvěrovým rámcem,
žádám o poskytnutí kontokorentního úvěru s co možná nejvyšším úvěrovým rámcem na základě posouzení této
žádosti Bankou, nejméně však ve výši uvedeného minimálního úvěrového rámce. Beru na vědomí, že poskytnutí
úvěru dle této žádosti není nárokové a Banka je oprávněna tuto žádost odmítnout. Banka žádost klienta odmítne
v případě, že neschválí klientem požadovanou minimální výši úvěrového rámce. Klient bere na vědomí, že
Banka je oprávněna odmítnout jeho žádost i z jiných důvodů.
Čestně prohlašuji, že (doplňte „ANO“/“NE“)
Žadatel nemá nesplacené závazky vůči jakémukoliv finančnímu úřadu, vůči české správě sociálního
zabezpečení, ani vůči své zdravotní pojišťovně,
Žadatel nemá žádné závazky po splatnosti vůči bankám či jiným věřitelům mimo závazků po splatnosti
uvedených v této žádosti,
Žadatel nemá závazky s hrozící žalobou či hrozícím vymáháním, a nejsou mi známy žádné okolnosti,
které by mohly některou z výše uvedených situací způsobit,
na osobu Žadatele nebo jeho majetek k dnešnímu dni nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního
řízení, návrh na výkon soudního nebo jiného rozhodnutí nebo exekuci, a nejsou mi známy žádné
okolnosti, které by mohly některou z výše uvedených situací způsobit,
Žadatel není účastníkem žádného soudního sporu, rozhodčího nebo správního řízení, které by mohlo
negativně ovlivnit nebo ohrozit platnost nebo vymahatelnost budoucích závazků,
jsem nebyl pravomocně odsouzen za jakýkoli trestný čin, a že proti mé osobě není v současné době
vedeno trestní stíhání,
nebyla omezena má způsobilost k právním jednáním,
příjmy Žadatele neplynou z jakýchkoliv nelegálních nebo nezákonných aktivit a ani se žádných
nelegálních nebo nezákonných aktivit nedopouštím,
je Žadatel schopen úvěr, o který žádá, řádně splácet.
Komentář k „NE“ u výše uvedených prohlášení:
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Žadatel podáním této žádosti potvrzuje, že byl prostřednictvím Informačního memoranda banky, jehož aktuální
znění je dostupné na webu https://www.fio.cz/o-nas/dokumenty-ceniky/informacni-materialy nebo na jakékoliv
pobočce banky, informován o zpracování osobních údajů, jakož i o jeho právech, která mu v oblasti ochrany
osobních údajů přiznávají příslušné právní předpisy.
Za účelem ověření identity klienta, jeho příjmů či dluhů je klient povinen Bance k její spokojenosti předložit
veškeré příslušné dokumenty. V případě, že Bance nebudou předloženy veškeré příslušné dokumenty dle
předchozí věty do 60 dnů ode dne podání této žádosti, je Banka oprávněna tuto žádost neposuzovat.
Prohlašuji, že jsem se seznámil s podmínkami poskytování
http://www.fio.cz/bankovni-sluzby/uvery/kontokorent.

kontokorentních

úvěrů

Fio

banky

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené na žádosti jsou úplné a pravdivé, a zároveň se zavazuji neprodleně hlásit
veškeré jejich změny.
Tato žádost byla podána elektronicky v aplikaci Internetbanking uživatelem , přidělené číslo klienta , dne
v z IP .
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