ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU
Spotřebitelský úvěr
Žadatel

Číslo žádosti (vyplní banka)

Kontokorent

Kreditní karta
Spolužadatel

Osobní údaje žadatele (vyplňuje žadatel)
Jméno

Příjmení

Titul

Rodné číslo

V případě podnikatele
IČO

Typ účetnictví v loňském roce

daňová evidence

účetnictví

paušální zdanění

Datum zahájení podnikatelské činnosti (měsíc/rok)

Hlavní obor podnikání

Údaje o spotřebitelském úvěru
Žádám Československou obchodní banku, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“) o poskytnutí spotřebitelského úvěru dle níže uvedených parametrů. Prohlašuji,
že souhlasím s Obchodními podmínkami pro ČSOB Spotřebitelské úvěry (dále též „Podmínky“).
Výše úvěru v Kč

Číslo účtu pro načerpání úvěru

Měsíční výpisy v jazyce českém, forma
neúčelový úvěr

účelový úvěr

papírová

/

(vyplňte pouze v případě, kdy chcete čerpat do jiné banky a splácet úvěr přes technický účet ČSOB).
elektronická a zároveň žádám o napojení úvěrového účtu do elektronického bankovnictví (pouze
pro klienty s aktivním elektronickým bankovnictvím)

konsolidace

Převažující účel účelového úvěru:
Úvěr na bydlení (koupě nemovitosti, výstavba nemovitosti, privatizace, převod členských práv, splacení úvěru na bydlení...)
Účelový úvěr (renovace a koupě vybavení domácnosti)
Kód úvěru:
V případě konsolidace vyplňte:
Číslo účtu

Typ produktu

Datum první splátky

Datum čerpání

Měsíční výše splátky
(pro kreditní kartu úvěrový limit)

Zůstatek úvěru

Počet splátek

ano - Varianta Pro zdraví
ano - Varianta Pro práci
Žádám o „Pojištění k úvěru“
ano - Varianta Pro všechno
ne
*) Pojištěni k úvěru zahrnuje:
Varianta Pro zdraví - smrt, invalidita, pracovní neschopnost; Varianta Pro práci - smrt, invalidita, ztráta příjmu; Varianta Pro všechno - smrt, invalidita,
pracovní neschopnost, ztráta příjmu
*)

Podmínky, za kterých lze pojištění sjednat (v případě odpovědi „ANO“ na kteroukoliv otázku, není sjednání pojištění k úvěru možné):
- Je Vám více než 63 let nebo je Vaše korespondenční adresa mimo území ČR?
ano
ne
- Pobíráte dávky starobního důchodu, jste invalidní ve 3. stupni nebo jste byl/a v uplynulých 5 letech uznán invalidním v jakémkoliv stupni?

ano

ne

Podmínky pro sjednání jednotlivých variant pojištění:
Pojištění ve variantě Pro zdraví a Pro všechno: nelze sjednat, pokud jste byl/a v posledních 12 měsících v pracovní neschopnosti delší než 30 dní
(netýká se zlomeniny, těhotenství, operace krčních mandlí nebo slepého střeva)
Pojištění ve variantě Pro práci a Pro všechno: nelze sjednat, pokud jste ve zkušební době, jednáte o výpovědi nebo ukončení pracovního či služebního poměru nebo máte pracovní poměr na dobu určitou kratší než 1 rok nebo máte služební poměr na dobu určitou
Doplňující otázky v případě, že je možné pojištění sjednat:
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
1. Znamenal by pro vás nečekaný výpadek pravidelného příjmu delší než 6 měsíců problém?
2. Existuje osoba blízká, která je závislá na vašich příjmech?
rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne
3. Jste v současnosti bez pojištění, které by krylo alespoň některé z rizik jako je úmrtí, invalidita, ztráta příjmů nebo pracovní neschopnost?
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne

3x rozhodně ano/spíše ano, alespoň 1x rozhodně ano - Podle Vašich odpovědí se pro Vás pojištění k úvěru jeví jako mimořádně přínosné, neboť výpadek příjmu by
na Vás měl značně negativní dopady. Velmi Vám doporučujeme sjednání pojištění ve variantě Pro všechno, která kryje pojištění pro případ smrti, invalidity 3. stupně,
pracovní neschopnosti a ztrátu příjmu.
3x rozhodně ne/spíše ne, alespoň 1x rozhodně ne - Zdá se, že na Vaší straně zvláštní důvody pro sjednání pojištění k úvěru nejsou. Doporučujeme přesto prověření
Vašeho existujícího pojištění, zejména zda pro Vás bude dostačující i v době splácení spotřebitelského úvěru. Vámi požadovanou variantu a rozsah pojištění k úvěru
budeme respektovat. Vstoupením do pojištění dáváte najevo, že jste si vědom rozdílů varianty sjednaného pojištění od vašich potřeb, požadavků a cílů a také současně
dáváte najevo zájem pojištění sjednat.

z002v0322

Doporučení:

Všechny ostatní kombinace, které neodpovídají zbývajícím dvěma vyhodnocením - Podle Vašich odpovědí se pro Vás pojištění k úvěru jeví jako přínosné i z hlediska
Vašich osobních potřeb a doporučujeme Vám jeho sjednání, alespoň ve variantě Pro zdraví (kryje pojištění pro případ smrti, invalidity 3. stupně a pracovní neschopnosti)
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nebo ve variantě Pro práci (kryje pojištění pro případ smrti, invalidity 3. stupně a ztráty příjmu).

Údaje o kreditní kartě
Žádám Československou obchodní banku, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“) o poskytnutí úvěru ke kreditní kartě. Prohlašuji, že souhlasím s Obchodními
podmínkami pro Kreditní kartu a s Obchodními podmínkami pro platební karty.
Měsíční výpisy v jazyce českém, forma

papírová

elektronická a zároveň žádám o napojení úvěrového účtu do elektronického bankovnictví (pouze pro klienty s aktivním elektronickým bankovnictvím)

Žádám pro mou osobu typ karty

Standard

Premium

World (pouze ZKK)

Žádám o poskytnutí úvěru do výše úvěrového limitu

Kč

Žádám o čerpání peněžních prostředků ve výši

Kč na účet pro splácení (pokud je veden v ČSOB)

Typ pojištění proti ztrátě, zneužití a krádeži

Basic

Classic

Extra

Typ cestovního pojištění

Classic

Classic family

Extra

Extra family

Číslo běžného účtu pro splátky

Splácet ke dni v měsíci (nejlépe po výplatě)
Automatická plná splátka
Platby přes internet / telefon (3D Secure)

ano
ano

ne
ne

Kód banky

Mobilní telefon +
(pro potvrzování plateb, uveďte včetně mezinárodní předvolby)

Údaje o kontokorentu
Žádám Československou obchodní banku, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“) o poskytnutí peněžních prostředků formou kontokorentu (dále též „úvěr“) do
výše uvedené v této žádosti.
Prohlašuji, že souhlasím s Obchodními podmínkami pro kontokorent.
Žádám o kontokorent k účtu č.

/0300

Měsíční výpisy v jazyce českém, forma

Žádám o úvěr do výše

Kč

elektronická a zároveň žádám o napojení úvěrového účtu do elektronického bankovnictví (pouze
pro klienty s aktivním elektronickým bankovnictvím)

papírová

Osobní dokumenty
Číslo občanského průkazu / pasu (cizinec)
Druhý doklad totožnosti (cizinec)

Vydal (stát)

rodný list

řidičský průkaz

Platnost do

cestovní pas

povolení k pobytu / OP / ŘP

národní průkaz totožnosti

Kontakt
Trvalý pobyt – ulice, č.p.
PSČ

Obec

Stát

Zasílací adresa - ulice, č.p. (pouze pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu)
PSČ

Obec
Mobilní telefon

Stát
E-mailová adresa

Kontaktní telefon

Sociodemografická data
Společenský status

zaměstnanec

student

Rodinný stav

svobodný(-á)

druh/družka

SJM (společné jmění manželů)
Počet osob v domácnosti

ano

důchodce

v domácnosti

manželství

jiné

nezaměstnaný

rozvedený(-á)

vdovec/vdova

opuštění domácnosti jedním z manželů

ne

z toho počet osob v domácnosti bez příjmu vyživovaných mou osobou

Nejvyšší dosažené vzdělání

základní

vyučený/á

Způsob bydlení

nájemní byt

obecní nebo státní byt

u rodičů

podnikatel

registrované partnerství

vzdělání ukončené maturitou

Pobyt na zasílací adrese od

VOŠ

dům / byt v osobním nebo
družstevním vlastnictví

VŠ
ostatní (ubytovna, kolej apod.)

Zaměstnání žadatele
Název zaměstnavatele

IČO zaměstnavatele

Typ zaměstnavatele

veřejná a státní instituce

Pracovní pozice

duševně pracující

Pracovní smlouva

na dobu určitou od

finanční sektor
(banky, pojišťovny apod.)

manuálně pracující
do

podnikatel / OSVČ

soukromá
společnost

ostatní

personální
agentury

vedoucí pracovník
na dobu neurčitou

Obor zaměstnavatele

Současné zaměstnání od

Jste zaměstnán/a ve společnosti, kde Vy nebo Váš manžel / manželka / rodič / dítě / sourozenec je vlastníkem podílu většího než 50 % ?

ano

ne

Čisté měsíční příjmy a výdaje - nesouvisející s podnikáním
Čistý měsíční příjem ze závislé činnosti

Starobní důchod

Invalidní důchod 3. stupně
Vdovský/vdovecký důchod

Výsluhový důchod/renta
Důchod vyplácený v zahraničí

Náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Rodičovský příspěvek
Výživné

Čistý měsíční příjem
z nájemného

Jiné
Měsíční splátky úvěrů, leasingu, splátkového prodeje
Pravidelné měsíční výdaje bez splátek úvěrů

(z toho výživné

)

Celkové limity kontokorentů a kreditních karet
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Příjmy a výdaje fyzická osoba podnikatel v Kč - v ročním vyjádření, není-li uvedeno jinak (vyplňte pokud podnikáte/jste podnikatelem)
Příjmy z podnikání

Výdaje související s příjmy z podnikání

Ztráta za předcházející zdaňovací období
Splátky podnikatelských úvěrů (měsíčně)
Limit podnikatelských kontokorentů a kreditních karet
Příjem prokazuji a zároveň přikládám
Příjem je mi poukazován déle než 3 měsíce na účet v ČSOB - nic nedokládám.
Příjem je mi poukazován do jiného peněžního ústavu: potvrzení zaměstnavatele o příjmu (průměr za poslední 3 měsíce) + poslední výpis z běžného účtu, na který je můj příjem vyplácen.
Příjem je mi vyplácen v hotovosti: potvrzení zaměstnavatele o příjmu (průměr za poslední 3 měsíce) + zaplacený aktuální doklad o platbách za domácnost (SIPO nebo telefonní účet) + tři poslední zaměstnavatelem potvrzené výplatní pásky.
Můj příjem je důchod: doklad o přiznání důchodu.
Mám příjem z podnikání, z pronájmu nemovitostí nebo od více zaměstnavatelů: daňové přiznání potvrzené fin. úřadem + doklad o zaplacení daně.
Mám příjem z podnikání a využívám režim paušální daně: kompletní výpisy z BÚ za posledních 6 měsíců (v případě hotovostních vkladů na účet
dokládám i příslušné faktury) nebo Evidence příjmů potvrzená účetní za posledních 6 měsíců a doložení platby paušální daně nebo Oznámení
o vstupu do paušálního režimu.
Jiné (pouze pro pracovníky poboček Privátního bankovnictví).
Prohlášení
Prohlašuji, že nemám závazky po splatnosti vůči kterémukoliv finančnímu úřadu ani vůči České správě sociálního zabezpečení, že na mě v posledních
pěti letech nebyl nařízen výkon soudního rozhodnutí, že proti mně nejsou vedeny soudní spory v souvislosti s podnikatelskou činností, že vůči mně nebyl
podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a v současné době není vůči mně vedeno insolvenční řízení. Prohlašuji, že nejsem osobou se zvláštním
vztahem k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Dále prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou
pravdivé a přesné. Jsem informován/-a, že o této žádosti ČSOB rozhoduje automatizovaným zpracováním. Prohlašuji, že jsem byl/-a seznámen/-a s Informacemi o zpracování osobních údajů, které obsahují zejména má práva vztahující se ke zpracování údajů včetně práv souvisejících s automatizovaným rozhodováním, zejména právo na přezkoumání rozhodnutí, a podmínky na ochranu práv. Informace jsou k dispozici na www.csob.cz/osobni-udaje.
Prohlašuji, že jsem informován/a o tom, že ČSOB využívá Bankovní registr klientských informací a registr SOLUS. Prohlašuji, že jsem o svém úmyslu
uzavřít smlouvu o úvěru informoval/a svého manžela/manželku a mám jeho/její souhlas.
Žádám, aby ČSOB použila data z mého běžného platebního účtu týkající se mých příjmů a výdajů k vyhodnocení úvěruschopnosti k této žádosti. Dále
jsem seznámen s tím, že ČSOB poskytuje tento úvěr pro osobní, nepodnikatelské účely a neposkytuje radu dle § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
Ověřování bonity a důvěryhodnosti
Informace o ověřování prostřednictvím BRKI a NRKI
Za účelem posouzení schopnosti žadatelů o úvěr, resp. dlužníků z úvěru, splácet využívá ČSOB Bankovní registr klientských informací (BRKI). V rámci
BRKI si banky vyměňují informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů. BRKI provozuje společnost CBCB (Czech Banking Credit
Bureau). BRKI sdílí data s Nebankovním registrem klientských informací (NRKI), který shromažďuje informace od leasingových a úvěrových společností.
NRKI provozuje zájmové sdružení CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau. K využívání registrů není potřeba souhlas. Více informací je uvedeno
v Informační memorandum bankovního registru klientských informací (BRKI) a nebankovního registru klientských informací (NRKI). Aktuální znění
Informačního Memoranda je k dispozici na obchodních místech a internetových stránkách ČSOB a na informační lince a internetových stránkách
provozovatele BRKI.
Informace o ověřování prostřednictvím SOLUS
Podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, mohou být moje osobní údaje vedeny v databázích
(dále též jen „registr“) sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební
morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto informování není třeba souhlasu spotřebitele a vztahuje se i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo
jiné samostatné výdělečné činnosti spotřebitele. ČSOB se účastní registrů SOLUS, zájmového sdružení právnických osob. Podrobnější informace jsou
obsaženy v dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“, jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní
registr, Registr FO a Registr IČ, (ii) definice dalších mých osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru,
Registru FO a Registru IČ, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k mým osobním údajům při jejich zpracování a (v) poučení o mých
právech (podle nařízení 2016/679, právo na přístup k údajům: čl. 15, právo na opravu: čl. 16, právo na výmaz: čl. 17, právo na dočasné omezení
zpracování: čl. 18, právo na námitku: čl. 21) v souvislosti se zpracováním mých údajů v rámci registrů SOLUS. Aktuální znění Poučení je k dispozici na
obchodních místech a internetových stránkách ČSOB a informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 a na www.solus.cz. SOLUS jmenoval pověřence
ochrany údajů, kterého lze kontaktovat na adrese poverenec@solus.cz.
TelcoScore
Souhlas s využitím TelcoScore: Souhlasím s tím, aby
a) ČSOB v souvislosti s touto žádostí předala mé telefonní číslo a/nebo rodné číslo operátorům: O2 Czech Republic, a. s., IČO 60193336 a virtuálnímu
operátorovi O2 Family, s. r. o., IČO 24215554 (100% dceřiná společnost O2 Czech Republic, a. s.), T-Mobile Czech Republic, a. s., IČO 64949681
a Vodafone Czech Republic, a. s., IČO 25788001;
b) operátoři jednotlivě zpracovali mé telefonní a/nebo rodné číslo za účelem vytvoření agregované informace vypočtené z údajů o způsobu využití
služeb elektronických komunikací (platbách, druhu, množství, místě) vedených na mou osobu nebo z údajů o způsobu využití služeb elektronických
komunikací poskytovaných na telefonním čísle, jehož jsem uživatelem, a předali tuto agregovanou informaci spolu s typem služby ČSOB za účelem
posouzení mé schopnosti a ochoty plnit své závazky. Prohlašuji, že telefonní číslo uvedené v žádosti je v mém výlučném osobním užívání.
Jsem si vědom/a, že souhlas mohu odvolat emailem na registry@csob.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla ČSOB. Více informací najdu
v Informacích o zpracování osobních údajů dostupných na www.csob.cz/osobni-udaje.
I declare that I have become acquainted with the content of the credit application (the content of the credit application has been translated/interpreted to me by a person I trust).
I declare that I have a good command of the Czech/Slovak language and that I have fully understood the credit application.

V

Dne

/

/

Žádost převzal a totožnost klienta ověřil

Podpis klienta
(žádost podepisujte až před pracovníkem ČSOB)

Podpis a razítko pracovníka ČSOB
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