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Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze,  
spisová značka B, vložka 2704 
(dále jen „banka“) 
 
 

  

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU 
 

Číslo žádosti:         (vyplní banka) 

 
žadatel – fyzická osoba spotřebitel 

Příjmení, jméno: Stát. přísl.:  Rodné číslo: 

   

Trvalý pobyt (Ulice + č.p.) Město, obec: PSČ: Stát: 

    

 
 
Požadovaná výše úvěru: ........... Kč 

Požadovaná výše splátky: ........... Kč 

Požadovaná splatnost úvěru: ........... 
 
Zvolený běžný účet pro inkaso splátek:  

Rodinný stav žadatele:  

Výdaje žadatele (bez splátek stávajících úvěrů a půjček): ........... Kč 

Počet vyživovaných osob:  

- z toho do 6 let  

- z toho 6 až 15 let  

- z toho 15 až 26 let  

  

Na účet vedený bankou jsou mi posílány tyto pravidelné platby - příjmy žadatele: 

Příjem Průměrná měsíční výše Odesílatel 

Čistá mzda   

Důchod nebo renta   

Sociální dávky   

Čisté příjmy z podnikání  XXX 

Nájemné   

Jiné (uveďte jaké)   

 

Přehled stávajících úvěrů a jiných dluhů: 

Typ úvěru 
/ dluhu 

v 
měně 

Věřitel 
Celková 

výše 

Aktuální 
nesplacený 

zůstatek 

Měsíční 
splátka 

Splatnost 
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Prohlášení žadatele: 

Žádám o poskytnutí splátkového úvěru s požadovanou výší úvěrového rámce. Nebude-li možno vyhovět mé 
žádosti o poskytnutí splátkového úvěru s požadovaným úvěrovým rámcem, žádám o poskytnutí splátkového úvěru 
s co možná nejvyšším úvěrovým rámcem. 
 
 
Čestně prohlašuji, že (doplňte „ANO“/“NE“) 

 požadovaný Úvěr si sjednávám za účelem obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny. 

 nemám nesplacené dluhy vůči jakémukoliv finančnímu úřadu, vůči české správě sociálního zabezpečení, 
ani vůči své zdravotní pojišťovně,  

 nemám žádné dluhy po splatnosti vůči bankám či jiným věřitelům mimo dluhů po splatnosti uvedených 
v této žádosti, 

 nemám dluhy s hrozící žalobou či hrozícím vymáháním, a nejsou mi známy žádné okolnosti, které by 
mohly některou z výše uvedených situací způsobit, 

 na mou osobu nebo můj 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, 

 nejsem účastníkem žádného soudního sporu, rozhodčího nebo správního řízení, které by mohlo negativně 
ovlivnit nebo ohrozit platnost nebo vymahatelnost budoucích dluhů, 

 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, 

 mé příjmy neplynou z jakýchkoliv nelegálních nebo nezákonných aktivit a ani se žádných nelegálních 
nebo nezákonných aktivit nedopouštím, 

 jsem schopen úvěr, o který žádám, řádně splácet, 
 
Komentář k „NE“ u výše uvedených prohlášení: 
 

 

 
Prohlašuji, že jsem se seznámil s podmínkami poskytování splátkových úvěrů Fio banky 

http://www.fio.cz/bankovni-služby/uvery/ 
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené na žádosti jsou úplné a pravdivé, a zároveň se zavazuji neprodleně hlásit 

veškeré jejich změny. 
Beru na vědomí, že nabídka banky se může v některých parametrech lišit od parametrů uvedených v žádosti. 

 
Beru na vědomí, že pokud banka schválí tuto žádost o poskytnutí splátkového úvěru (dále jen „Žádost“), vloží mi 
do Internetbankingu návrh Smlouvy o poskytnutí splátkového úvěru (dále jen „Smlouva“). Souhlasím s tím, že 
návrh Smlouvy musím v Internetbankingu Autorizovat, tím Smlouvu uzavřu, a to nejpozději do 48 hodin od 
okamžiku vložení návrhu Smlouvy do Internetbankigu. Neuzavřením Smlouvy ve lhůtě uvedené v předchozí větě 
se považuje za odmítnutí návrhu Smlouvy a zpětvzetí Žádosti žadatelem, s čímž souhlasím. Jsem si vědom toho, 
že pokud budu mít i nadále po zpětvzetí Žádosti a odmítnutí návrhu Smlouvy zájem o poskytnutí splátkového 
úvěru, musím u banky podat novou žádost o poskytnutí splátkového úvěru. 

 

http://www.fio.cz/bankovni-služby/uvery/
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Blok A: 
Byla-li tato žádost podána osobně na pobočce Banky, je relevantní tento Blok A (a nikoliv Blok B) a zde 
uvedené informace: 
 
 
V ___________________, dne _______________, čas ______________  

  
 
 
 
 
 
…………………………………  
 podpis Klienta 
 
 
 
Blok B: 
Byla-li tato žádost podána prostřednictvím Internetbankingu, je relevantní tento Blok B (a nikoliv Blok A) 
a zde uvedené informace: 
 
Tato žádost byla autorizována elektronickým úkonem v aplikaci Internetbanking uživatelem ............., přidělené 
číslo klienta ............., dne ............. v ............. z IP ............. 

 


