ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE 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 právnická osoba
Obchodné meno / Názov (presne podľa OR):

IČO:

Spis. zn.:

Sídlo: Ulica + číslo

PSČ:

Štát:

PSČ:

Štát:

Mesto, obec:

Korešpondenčná adresa: Ulica + Mesto, obec:
číslo
Telefón:
Mobilní telefón: Fax:

E-mail:

Pridelené číslo klienta:
Zastúpený/konajúci: 7)
Meno a priezvisko
Miesto
Druh
Pohlavie: 6)
R. č.2) /IČO:
6)
/Obchodná firma/Názov:
narodenia:
oprávnenia:
1.osoba
2.osoba
*Trvalý
pobyt/Sídlo:
*Štátna
*Mesto, obec:
*PSČ: *Štát1):
Ulica + číslo:
príslušnosť
:
1.osoba
2.osoba
Údaje o preukaze totožnosti6)
Druh preukaz
Krajina
Číslo:
Platný do: Vydal:
totožnosti:
vydania:1)
1.osoba4)
1.osoba4)
2.osoba4)
2.osoba4)
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

1) skratka štátu podľa Zoznamu, 2) ak nie je, dátum narodenia, 3) ďalšie údaje o zástupcovi
uveďte v prílohe, 4) vyplní iba právnická osoba

Nový úver

Navýšenie súčasného úveru

Zmena tarifu súčasného úveru
Údaje o podnikateľskej činnosti:
Aktuálne obdobie

Posledné zdaňovacie
obdobie

Predposledné
zdaňovacie obdobie

Obrat (tržby + výkony)
Pridaná hodnota
Prevádzkový HV
HV pred zdanením
Odpisy
Platené úroky
Percento platobného
styku vedeného na
účtoch vo Fio banke
Prehľad aktuálnych úverov a iných záväzkov:
Typ úveru /
Celková
Veriteľ
záväzku
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)
Žiadateľ nemá nesplatené záväzky voči akémukoľvek daňovému úradu, voči sociálnej
poisťovni, ani voči svojej zdravotnej poisťovni,
Žiadateľ nemá žiadne záväzky po splatnosti voči bankám či iným veriteľom mimo
záväzkov po splatnosti uvedených v tejto žiadosti,
Žiadateľ nemá záväzky s hroziacou žalobou či hroziacim vymáhaním, a nie sú mi
známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli niektorú z vyššie uvedených situácií spôsobiť,
na osobu Žiadateľa alebo jeho majetok k dnešnému dňu nebol podaný návrh na
zahájenie konkurzného konania, návrh na povolenie reštrukturalizácie, 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,
Žiadateľ nie je 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,

príjmy Žiadateľa neplynú z akýchkoľvek nelegálnych alebo nezákonných aktivít a ani
sa žiadnych nelegálnych alebo nezákonných aktivít nedopúšťam,
že je Žiadateľ schopný úver, o ktorý žiada, riadne splácať.
Komentár k nezaškrtnutým vyššie uvedeným prehláseniam:

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

za banku:
............................................

za klienta – právnickú osobu:
............................................

............................................

