
 

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE SPOTREBITEĽSKÉHO 
KONTOKORENTNÉHO ÚVERU 

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká 
republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, 
vložka 2704, konajúca prostredníctvom a vo veci organizačnej zložky Fio banka, a.s., 
pobočka zahraničnej banky, IČO: 36869376, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, zapísanej v 
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1875/B 
(ďalej len „banka“)  
 

Číslo žiadosti:         (vyplní banka) 

žiadateľ – majiteľ účtu fyzická osoba 

Meno a priezvisko /rodinný 

stav:  

 

Pohlavie: 
Štát. 

prísl.: 

Miesto 

narodenia: 

R.č./IČO: 

 

        

Trvalý pobyt/sídlo, Ulica + 

číslo: 
Mesto, obec: PSČ: Štát: 

    

Politicky exponovaná osoba podľa § 6 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou 

príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov:  

Korešpondenčná adresa: 3) 

Ulica + číslo: 
Mesto, obec: PSČ: Štát1): 

    
Telefón Fax Mobilný telefón E-mail 
    

Druh dokladu 
totožnosti:4) 

Číslo: 
 

Krajina vydania:1)  

 
Platný do:  
 

Vydal: 
 

Druh dokladu 
totožnosti: 9) 

Číslo:  
 

Krajina vydania:1)  

 
Platný do:  
 

Vydal:  
 

Pridelené číslo klienta:  

Zastúpený:5) Meno a 
priezvisko/obchodné 
meno/názov: 

Pohlavie:6) 
Miesto 
narodenia:6) 

R. č.2)/IČO: 
Druh 
oprávnenia: 

      

Trvalý pobyt/Sídlo: Ulica + 
číslo: 

Mesto, obec:  PSČ: Štát: 
Štát. 
prísl.:1,6) 

     

Údaje o preukaze totožnosti:6) 

Druh preukazu 
totožnosti:4) 

Číslo:  
 

Krajina vydania:1) 

  
Platný do:  
 

Vydal:  
 

Druh preukazu 
totožnosti:9) 

Číslo:  
 

Krajina vydania:1)  
 

Platný do:  
 

Vydal: 
  

 

Číslo účtu, ku ktorému sa žiada o poskytnutie 
kontokorentného úveru:   

 



 

Úverový rámec: 

požadovaná výška:        

minimálna výška:        

 

Sadzba poplatkov za kontokorentný 
úver: 

 Tarifa 1 

 Tarifa 2 

 Tarifa 3 

 Nový úver      Navýšenie súčasného úveru 

 Zmena tarifu súčasného úveru  

Na účet, ku ktorému žiadam o poskytnutie kontokorentného úveru, sú posielané tieto 
pravidelné platby: 

Príjem Priemerná mesačná výška Odosielateľ 

Čistá mzda   

Dôchodok alebo renta   

Sociálne dávky   

Iné (uveďte aké)   

Iné (uveďte aké)   

Prehľad existujúcich úverov a iných záväzkov: 

Typ úveru / 
záväzku 

Veriteľ 
Celková 
výška 

Aktuálny 
zostatok 

Mesačná 
splátka 

Splatnosť 

      

      

      

      

      

      

Prehlásenie majiteľa účtu: 

Žiadam o poskytnutie vyššie špecifikovaného typu kontokorentného úveru s požadovaným 
úverovým rámcom. Ak nebude možné vyhovieť  mojej žiadosti o poskytnutie kontokorentného 
úveru s požadovaným úverovým rámcom, žiadam o poskytnutie kontokorentného úveru s čo 
možno najvyšším úverovým rámcom, najmenej však vo výške uvedeného minimálneho 
úverového rámca.  

Čestne prehlasujem, že (prosím zaškrtnúť) 

 nemám nesplatené záväzky voči akémukoľvek daňovému úradu, voči sociálnej 
poisťovni, ani voči svojej zdravotnej poisťovni,  

 nemám žiadne záväzky po splatnosti voči bankám či iným veriteľom mimo záväzkov 
po splatnosti uvedených v tejto žiadosti, 

 nemám záväzky s hroziacou žalobou či hroziacim vymáhaním a nie sú mi známe 
okolnosti, ktoré by mohli niektorú z vyššie uvedených situácii spôsobiť, 

 na moju osobu alebo majetok k dnešnému dňu nebol podaný návrh na zahájenie 
konkurzného konania, návrh na povolenie reštrukturalizácie, návrh na povolenie 
oddlženia, návrh na výkon súdneho alebo iného rozhodnutia alebo exekúcie a nie sú 
mi známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli niektorú z vyššie uvedených situácií 
spôsobiť, 

 nie som účastníkom žiadneho súdneho sporu, rozhodcovského alebo správneho 
konania, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť alebo ohroziť platnosť alebo 
vymáhateľnosť budúcich záväzkov, 

 som nebol právoplatne odsúdený za akýkoľvek trestný čin a že proti mojej osobe nie je 
v súčasnej dobe vedené trestné stíhanie, 

 nebola obmedzená moja spôsobilosť na právne úkony, 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 moje príjmy neplynú z akýchkoľvek nelegálnych alebo nezákonných aktivít a ani sa 
žiadnych nelegálnych alebo nezákonných aktivít nedopúšťam, 

 že som schopný úver, o ktorý žiadam, riadne splácať. 

Komentár k nezaškrtnutým vyššie uvedeným prehláseniam: 

 

Súhlasy s poskytovaním údajov  
 

V súvislosti s touto žiadosťou a prípadným následným uzavretím zmluvy o kontokorentnom 
spotrebiteľskom úvere či dodatku k zmluve o kontokorentnom spotrebiteľskom úvere (ďalej 
tiež „Zmluva“) medzi žiadateľom a bankou súhlasím s tým, aby banka sprístupňovala 
a poskytovala:  

- údaje o mne ako žiadateľovi v zmysle tejto žiadosti v rozsahu podľa § 92a (najmä § 
92a ods. 1) Zákona o bankách, najmä moje osobné údaje uvedené v žiadosti o 
uzatvorenie Zmluvy podliehajúce bankovému tajomstvu, vrátane môjho rodného čísla 
(ďalej len „osobné údaje“), ako aj ďalšie údaje o bankovom obchode, ktoré banka 
získala či získa v priebehu rokovaní o uzatvorení tohto obchodu (súhlas 
potenciálneho klienta),  

- údaje o mne ako klientovi, najmä moje osobné údaje, ako aj ďalšie údaje o bankových 
obchodoch uzatvorených s bankou (vrátane údajov získaných bankou pri rokovaní 
o ich uzatvorení), ich zabezpečení, mojej platobnej disciplíne z hľadiska splácania 
záväzkov a všetky ďalšie údaje, ktoré vypovedajú o mojej bonite a dôveryhodnosti, 
ktoré som oznámil alebo oznámim banke alebo ktoré banka získala či získa v súvislosti 
s plnením, prípadne neplnením Zmluvy1 (súhlas klienta),  

a to: prevádzkovateľovi spoločného registra bankových informácií, ktorým je  spoločnosť 
Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810, so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, 
subjektom povereným spracúvaním údajov v spoločnom registri bankových informácií, 
Národnej banke Slovenska, bankám a pobočkám zahraničných bánk, ako aj iným osobám 
uvedeným v § 92a ods. 3 Zákona o bankách, a prostredníctvom Non-Banking  Credit  
Bureau,  záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Cintorínska 21, 
Bratislava (ďalej „NRKI“) aj oprávneným užívateľom NRKI v rozsahu, na účely a za 
podmienok stanovených Zákonom o bankách a za účelom uvedeným v § 7  zákona NRSR č. 
129/2010 Z.z. Zákona o spotrebiteľských úveroch  a o iných úveroch a pôžičkách pre 
spotrebiteľov, a to na dobu 5 rokov odo dňa ich poskytnutia a v prípade uzatvorenia 
bankového obchodu, na dobu stanovenú v Zákone o bankách.  
Na základe tohto súhlasu je banka oprávnená poskytovať údaje, a vyššie uvedené osoby sú 
oprávnené poskytnuté údaje spracúvať, taktiež v rozsahu a za podmienok ustanovených 
Zákonom o bankách či osobitnými právnymi predpismi a ďalej aj v rozsahu uvedenom 
v Informácii o spracúvaní osobných údajov v spoločnom registri bankových informácií (ďalej 
aj len „Oznámenie“) a v Informácii o spolupráci pri výmene informácií spracúvaných v 
spoločnom registri bankových informácií a v nebankovom registri klientskych informácií (ďalej 
aj len „Oznámenie II“).  
Pred podpisom tohto súhlasu som sa zoznámil s  Oznámením a s Oznámením II a bol(a) 
som tiež informovaný(a), že aktuálne znenie Oznámenia a Oznámenia II môžem kedykoľvek 
získať na niektorej z pobočiek banky alebo jej internetových stránkach www.fio.sk.  
 
                                                           
1 Ide sa najmä o údaje vypovedajúce o tom, či medzi žiadateľom a bankou došlo k uzavretiu, 
prípadne neuzavretiu Zmluvy, o pohľadávkach banky, ktoré vznikli, vzniknú alebo môžu 
vzniknúť v súvislosti so Zmluvou, o ich zabezpečení a splácaní, a ďalej údaje vypovedajúce o 
bonite a dôveryhodnosti z hľadiska splácania záväzkov vyplývajúce z povahy a rozsahu 
plnenia a prípadného porušenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, prípadne iné údaje o 
platobnej disciplíne žiadateľa / klienta z hľadiska splácania záväzkov. 

 

 



 

Vyhlasujem,  že  všetky  uvedené  údaje  a  informácie  sú pravdivé a aktuálne a že som  si 
vedomý svojich práv dotknutej osoby v zmysle § 28 a nasl. Zákona o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.  

Záverečné prehlásenie klienta  

Bol som informovaný o tom, že finančný sprostredkovateľ – spoločnosť Fio Slovakia, a.s., 
IČO: 35 828 137, so sídlom Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri 
vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 2892/B, na základe výhradnej 
písomnej zmluvy s bankou vykonáva pre ňu finančné sprostredkovanie, a že podrobné 
informácie o finančnom sprostredkovaní sú uvedené v informačnom dokumente Informácie o 
poskytovaní finančného sprostredkovania, prístupnom na pobočkách banky a na webovom 
sídle www.fio.sk, s ktorým mám možnosť sa zoznámiť i pred podpisom tejto žiadosti. 

Ďalej prehlasujem, že som sa zoznámil s aktuálnym znením predzmluvných informácií 
o spotrebiteľskom úvere uvedených na formulári „ŠTANDARDNÉ EURÓPSKE INFORMÁCIE 
O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE“.  

Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú úplné a pravdivé, a zároveň sa 
zaväzujem bezodkladne hlásiť všetky ich zmeny. 

, dňa ..  , dňa .. 

 ........................................................ ........................................................ 
 za banku prevzal podpis majiteľa účtu 
  

http://www.fio.sk/

