Žádost o poskytnutí kontokorentního úvěru
Fio banka, a.s.
IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B, vložka 2704.
Číslo žádosti:

(vyplní banka)

žadatel – majitel účtu
Obchodní firma/Název (přesně dle OR):

IČ:

Spis. zn.:

Sídlo: Ulice + č.p.

Město, obec:

PSČ:

Stát:1)

Korespondenční adresa:2) Ulice + č.p.

Město, obec:

PSČ:

Stát: 1)

Fax:

E-mail:

Mobilní telefon:

Telefon:
Přidělené číslo klienta:

Zastoupen/Jednající7)
Jméno a příjmení/Obchodní
firma/Název:

Pohlaví:6) Místo narození:6)

R. č.3)/IČ:

Druh oprávnění:

Město, obec:

PSČ:

Stát:

1.osoba
2.osoba
Trvalý pobyt/Sídlo: Ulice + č.p.

Stát. přísl.:1)

1.osoba
2.osoba
Údaje o průkazu totožnosti6)
Druh průkazu totožnosti:

Číslo:

Země vydání:1)

Platný do:

Vydal:

1.osoba4)
1.osoba5)
2.osoba4)
2.osoba5)
Číslo účtu, k němuž je poskytnutí kontokorentního úvěru požadováno: __________________ / 2010
Úvěrový rámec:

Sazba poplatků za kontokorentní úvěr:

požadovaná výše: __________________

Roční – sazba 1 (Tarif „Roční 1“)

minimální výše:

Roční – sazba 2 (Tarif „Roční 2“)

__________________

Roční – sazba 3 (Tarif „Roční 3“)
Nový úvěr

Navýšení stávajícího úvěru

Změna tarifu stávajícího úvěru

Údaje o podnikatelské činnosti:
Převážná část obchodních partnerů firmy se nalézá:

Převážná část zákazníků firmy se nalézá:

v České republice,

v České republice,

v zemích Evropské unie mimo ČR,

v zemích Evropské unie mimo ČR,

v zahraničí mimo země Evropské unie

v zahraničí mimo země Evropské unie

1) zkratka státu dle Seznamu, 2) není třeba vyplňovat, je-li shodná s adresou sídla, 3) není-li, datum narození, 4) občané ČR občanský průkaz, občané jiných zemí
EU cestovní pas nebo občanský průkaz, ostatní cestovní pas, 5) druhý průkaz totožnosti je-li vyžadován, 6) pouze fyzická osoba, 7) vždy osobně přítomný zástupce
klienta (právnická osoba je osobně přítomna, jedná-li za ni osobně přítomný statutární orgán)
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Firma podniká v oboru: _____________________________________
Webové stránky firmy: _____________________________________
Poslední zdaňovací
období

Aktuální období

Předposlední zdaňovací
období

Obrat (tržby + výkony)
Přidaná hodnota
Provozní hosp. výsledek (HV)
HV před zdaněním
Odpisy
Placené úroky
Procento platebního styku vedeného
na účtu u Fio banky
Přehled stávajících úvěrů a jiných závazků:
Typ úvěru / závazku

Celková
výše

Věřitel

Aktuální
zůstatek

Měsíční
splátka

Splatnost

Prohlášení majitele účtu:
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, nejméně však ve výši uvedeného minimálního úvěrového
rámce.
Čestně prohlašuji, že (prosím zaškrtnout)
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 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 úkonům,
příjmy Žadatele neplynou z jakýchkoliv nelegálních nebo nezákonných aktivit a ani se žádných nelegálních nebo
nezákonných aktivit nedopouští,
že je Žadatel schopen úvěr, o který žádá, řádně splácet.
Komentář k nezaškrtnutým výše uvedeným prohlášením:

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené na žádosti jsou úplné a pravdivé, a zároveň se zavazuji neprodleně hlásit veškeré jejich
změny.
__________________, dne __________________
za klienta – právnickou osobu:

za banku:

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

………............................................
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………............................................

