ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU
ČSOB Spotřebitelského úvěru
Žadatel

Číslo žádosti (vyplní banka)

ČSOB Povoleného přečerpání

ČSOB Kreditní karty
Spolužadatel

ČSOB Revolvingového spotřebitelského
úvěru - Půjčky po ruce

Osobní údaje žadatele (vyplňuje žadatel)
Jméno

Příjmení

Titul

Rodné číslo

V případě podnikatele
IČO

Typ účetnictví v loňském roce

daňová evidence

účetnictví

výdaje procentem z příjmu

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 ČSOB Spotřebitelského úvěru dle níže uvedených parametrů. Současně žádám ČSOB o poskytnutí úvěru k ČSOB Kreditní kartě ve výši úvěrového limitu 30 000 Kč. Souhlasím s Obchodními podmínkami pro ČSOB Spotřebitelské úvěry v platném znění, které jsem převzal/a a seznámil/a se s nimi. Beru na vědomí, že v případě, že ČSOB mé žádosti vyhoví a dojde k uzavření
smluvního vztahu, jsou součástí Smlouvy o ČSOB Spotřebitelském úvěru. To znamená, že jsou smluvní strany vázány nejen smlouvou, ale mají rovněž práva a povinnosti obsažená v těchto Podmínkách
a že nesplnění povinnosti vyplývající z těchto Podmínek má stejné důsledky jako nesplnění povinnosti vyplývající ze smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
Výše úvěru v Kč
Měsíční výpisy v jazyce českém, forma
Převažující účel úvěru:

Číslo účtu pro načerpání úvěru
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 služeb Elektronického bankovnictví (pouze pro klienty s aktivním elektronickým bankovnictvím)

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

Datum čerpání

Datum první splátky

Žádám o „Pojištění k úvěru“ *)

Datum založení účtu

Výše úvěru

Typ úvěru

Počet splátek v měsících
ano - Varianta Pro práci

ano - Varianta Pro zdraví

ano - Varianta Pro všechno

ne

*) Pojištěni k úvěru zahrnuje:
Varianta Pro zdraví - smrt, invalidita, pracovní neschopnost; Varianta Pro práci - smrt, invalidita, ztráta zaměstnání; Varianta Pro všechno - smrt, invalidita, pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání

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 k ČSOB Kreditní kartě. V případě, že ČSOB mé žádosti vyhoví, beru na vědomí a souhlasím s tím, že konkrétní výši úvěru stanoví ČSOB na základě výsledku
posouzení mé žádosti, a to až do minimální výše 5 000 Kč. Dále ČSOB stanoví výši úrokové sazby v souladu s Oznámením Československé obchodní banky, a. s. o stanovených úrokových podmínkách
vkladů a úvěrů, a to ve výši v tomto oznámení uvedené ke dni poskytnutí předsmluvních informací. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že v případě, že ČSOB mé žádosti vyhoví a dojde k uzavření smluvního vztahu, výše úrokové sazby, sazby úroku z prodlení, RPSN a celková částka, kterou je potřeba zaplatit, budou uvedeny ve Smlouvě o úvěru k ČSOB Kreditní kartě. Souhlasím s tím, že za poskytnuté
služby uhradím poplatky dle aktuálního Sazebníku. Prohlašuji, že souhlasím s Obchodními podmínkami pro ČSOB kreditní kartu v platném znění a s Obchodními podmínkami pro platební karty v platném
znění, které jsem převzal/a a seznámil/a se s nimi. Beru na vědomí, že v případě, že ČSOB mé žádosti vyhoví a dojde k uzavření smluvního vztahu, jsou součástí smlouvy. To znamená, že smluvní strany
jsou vázány nejen smlouvou, ale mají rovněž práva a povinnosti obsažená v těchto Podmínkách a že nesplnění povinnosti vyplývající z těchto Podmínek má stejné důsledky jako nesplnění povinnosti
vyplývající ze smlouvy, která na ně odkazuje.
Měsíční výpisy v jazyce českém, forma

papírová

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

Žádám pro mou osobu typ karty MasterCard

Standard

World

Číslo karty / poslední šestičíslí (vyplňte v případě, že jde o předvydanou kartu)
Žádám o poskytnutí úvěru do výše úvěrového limitu

Kč
Kč na účet č.

Žádám o čerpání peněžních prostředků ve výši

/0300.

Typ pojištění proti ztrátě, zneužití a krádeži

Basic

Classic

Extra

Typ cestovního pojištění

Classic

Classic family

Extra

Splácet ke dni v měsíci (nejlépe po výplatě)

Číslo běžného účtu pro splátky

Automatická plná splátka

ano

ne

Platby přes internet / telefon (3D Secure)

ano

ne

Extra family
Název banky

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

Údaje o povoleném přečerpání
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 povoleného přečerpání účtu (dále též „úvěr“) do výše uvedené v této žádosti.
V případě, že ČSOB mé žádosti vyhoví, beru na vědomí a souhlasím s tím, že konkrétní výši úvěru stanoví ČSOB na základě výsledku posouzení mé žádosti, a to až do minimální výše 2 000 Kč. Dále
ČSOB stanoví výši úrokové sazby v souladu s Oznámením Československé obchodní banky, a. s. o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů, a to ve výši v tomto oznámení uvedené ke dni
poskytnutí předsmluvních informací. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že v případě, že ČSOB mé žádosti vyhoví a dojde k uzavření smluvního vztahu, výše úrokové sazby, sazby úroku z prodlení, RPSN
a celková částka, kterou je potřeba zaplatit, budou uvedeny ve Smlouvě o úvěru formou povoleného přečerpání účtu. Souhlasím s tím, že za poskytnuté služby uhradím poplatky dle aktuálního Sazebníku.
Prohlašuji, že souhlasím s Obchodními podmínkami pro povolené přečerpání účtu a ČSOB Studentského konta v platném znění, které jsem převzal/a a seznámil/a se s nimi. Beru na vědomí, že v případě,
že ČSOB mé žádosti vyhoví a dojde k uzavření smluvního vztahu, jsou součástí smlouvy. To znamená, že smluvní strany jsou vázány nejen smlouvou, ale mají rovněž práva a povinnosti obsažená v těchto
Podmínkách a že nesplnění povinnosti vyplývající z těchto Podmínek má stejné důsledky jako nesplnění povinnosti vyplývající ze smlouvy, která na ně odkazuje.
/0300 Žádám o úvěr do výše

Žádám o povolené přečerpání účtu č.
Měsíční výpisy v jazyce českém, forma

papírová

Kč

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

Údaje o revolvingovém 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 ČSOB Revolvingového spotřebitelského úvěru – Půjčky po ruce. V případě, že ČSOB mé žádosti vyhoví, beru na vědomí a souhlasím s tím, že konkrétní výši
úvěru stanoví ČSOB na základě výsledku posouzení žádosti, a to až do min. výše 10 000 Kč. Dále ČSOB stanoví výši úrokové sazby v souladu s Oznámením Československé obchodní banky, a.s. o
stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů, a to ve výši v tomto oznámení uvedené ke dni poskytnutí předsmluvních informací. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že v případě, že ČSOB mé
žádosti vyhoví a dojde k uzavření smluvního vztahu, výše úrokové sazby, sazby úroku z prodlení, RPSN a celková částka, kterou je potřeba zaplatit, budou uvedeny ve Smlouvě o úvěru. Souhlasím s tím,
že za poskytnuté služby uhradím poplatky dle aktuálního Sazebníku pro fyzické osoby – občany. Prohlašuji, že souhlasím s Obchodními podmínkami pro ČSOB Revolvingový spotřebitelský úvěr – Půjčku
po ruce v platném znění (dále též „Podmínky“), které jsem převzal/a a seznámil/a se s nimi. Beru na vědomí, že v případě, že ČSOB mé žádosti vyhoví a dojde k uzavření smluvního vztahu, jsou součástí
smlouvy. To znamená, že smluvní strany jsou vázány nejen smlouvou, ale mají rovněž práva a povinnosti obsažená v těchto Podmínkách a že nesplnění povinnosti vyplývající z těchto Podmínek má stejné
důsledky jako nesplnění povinnosti vyplývající ze smlouvy, která na ně odkazuje.
papírová

Žádám o čerpání peněžních prostředků ve výši
Splácet ke dni v měsíci (nejlépe po výplatě)
Varianta rychlosti splácení

elektronická a zároveň žádám o napojení úvěrového účtu do služeb Elektronického bankovnictví (pouze pro klienty s aktivním elektronickým bankovnictvím)
Kč
Kč na účet č.
z002v0517

Měsíční výpisy v jazyce českém, forma
Žádám o úvěr do výše úvěrového limitu

Osobní dokumenty
Číslo občanského průkazu / pasu (cizinec)
Druhý průkaz totožnosti
rodný list
Kontakt
Trvalý pobyt – ulice, č.p.
Obec

Vydal (stát)
cestovní pas

řidičský průkaz

PSČ

Platnost do
průkaz zdravotní pojišťovny (ČR)

cizinec – povolení k pobytu / OP / ŘP

Stát

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

PSČ

Mobilní telefon

Kontaktní telefon

Stát
E-mailová adresa

Sociodemografická data
Společenský status

zaměstnanec

student

důchodce

v domácnosti

Rodinný stav

svobodný(-á)

druh/družka

manželství

registrované partnerství

SJM (společné jmění manželů)

ano

ne

podnikatel

pozn. u ne nutno doložit

jiné

nezaměstnaný

rozvedený(-á)

vdovec/vdova

opuštění domácnosti jedním z manželů

Počet osob v domácnosti

z toho počet osob v domácnosti bez příjmu vyživovaných mou osobou

Nejvyšší dosažené vzdělání

základní

vyučený/á

vzdělání ukončené maturitou

Způsob bydlení

u rodičů

nájemní byt

obecní nebo státní byt

VOŠ

VŠ

dům / byt v osobním nebo družstevním vlastnictví

ostatní (ubytovna, kolej apod.)

Pobyt na zasílací adrese od

Zaměstnání žadatele
IČO zaměstnavatele

Název zaměstnavatele
Typ zaměstnavatele

veřejná a státní instituce

finanční sektor (banky, pojišťovny apod.)

podnikatel / OSVČ

Pracovní pozice

duševně pracující

manuálně pracující

vedoucí pracovník

Pracovní smlouva

na dobu určitou od

soukromá společnost

ostatní

na dobu neurčitou

do

Obor zaměstnavatele

Současné zaměstnání od
Místo výkonu zaměstnání
Hlavní telefonní kontakt

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

ano

ne

Příjmy a výdaje měsíčně v Kč - nesouvisející s podnikáním
Starobní důchod

Příjmy ze závislé činnosti
Vdovský/vdovecký důchod

Invalidní důchod 3. stupně

Důchod vyplácený v zahraničí

Náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti
Jiné

Výživné

Čistý měsíční příjem z nájemného

Čistý měsíční příjem ostatních osob v domácnosti

Ostatní čisté měsíční příjmy

Ostatní měsíční výdaje (soudně nařízené, výživné, jiné)

Měsíční splátky úvěrů, leasingu, splátkového prodeje
Pojistné a penzijní připojištění

Výsluhový důchod/renta

Rodičovský příspěvek

Spoření a stavební spoření

Celkový limit na povolených přečerpáních a kreditních kartách

Finanční data 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
Celkové závazky z podnikání

Výše majetku spojeného s podnikáním
Počet odběratelů / klientů (měsíčně)

0-5

6-25

26-50

51-100

Výše splátek podnikatelských úvěrů a půjček (měsíčně)

101-500

Ztráta za předcházející zdaňovací období
nad 500

Limit na podnikatelských kreditních kartách a povolených přečerpáních

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
Prohlašuji, že nemám nesplacené závazky 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 změn a doplňků. Dále prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. Souhlasím se zpracováním osobních údajů tak, jak je uvedeno v Souhlasu se zpracováním osobních údajů - Úvěrové registry, který je součástí této žádosti a se kterým jsem se seznámil.
Prohlašuji, že jsem o svém úmyslu uzavřít smlouvu o úvěru informoval/a svého manžela/manželku a mám jeho/její souhlas (v případě, že jste ženatý/vdaná).
Dále jsem seznámen s tím, že ČSOB neposkytuje radu dle § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
ČSOB zpracovává osobní údaje v rozsahu a za podmínek určených zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zpracování osobních údajů klienta v souvislosti s požadovanou službou se
řídí platným souhlasem, který klient udělil nebo v budoucnu udělí podpisem dokumentu „Souhlas se zpracováním osobních údajů“.

Souhlas se zpracováním osobních údajů - Úvěrové registry
1. Souhlas BRKI/NRKI
V souvislosti s uzavřením/žádostí o uzavření smlouvy mezi vámi a Československou obchodní bankou, a. s. (dále jen „ČSOB“) (dále jen „Smlouva“) souhlasíte s tím, aby ČSOB za níže uvedeným
účelem shromažďovala, zpracovávala a uchovávala vaše osobní údaje, včetně vašeho rodného čísla (dále jen „osobní údaje“), a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním
Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen „Informační Memorandum“).
Účelem zpracování vašich osobních údajů na základě tohoto souhlasu je zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) a
Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“) o vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování vaší bonity, důvěryhodnosti a platební
morálky ze strany oprávněných uživatelů BRKI a NRKI. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů BRKI a NRKI jsou uvedeny v Informačním Memorandu.
Tento souhlas udělujete na dobu 1 roku ode dne jeho udělení. V případě, že mezi vámi a ČSOB byla nebo bude uzavřena Smlouva, udělujete tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let
od splnění veškerých vašich finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky
ze Smlouvy zaniknou jinak.
Před podpisem tohoto souhlasu jste se seznámil s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů v rámci BRKI i pro účely
vzájemného informování se uživatelů BRKI a/nebo NRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. Před podpisem tohoto souhlasu jste rovněž byl(a) informován(a), že aktuální znění
Informačního Memoranda můžete kdykoli získat na obchodních místech a internetových stránkách ČSOB a informační lince a internetových stránkách provozovatele BRKI.
2. SOLUS
ČSOB vás informuje, že podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, mohou být Vaše 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 vašich 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 vašim osobním údajům při jejich zpracování a (v) poučení o vašich právech a nárocích v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů v rámci pozitivního registru SOLUS.
Pro případ, že dojde ke změně právní úpravy, souhlasíte s tím, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány v registrech SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, v rozsahu, v jakém to připouští
§ 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Před podpisem jste se seznámil s POUČENÍM o registrech Sdružení SOLUS. Před podpisem jste rovněž byl(a) informován(a), že aktuální znění Poučení můžete kdykoli získat na obchodních místech
a internetových stránkách ČSOB a na informační lince sdružení SOLUS a na jeho internetových stránkách.

V

Dne

/

/

Žádost převzal a totožnost klienta ověřil

Podpis klienta
(žádost podepisujte až před pracovníkem ČSOB)
U úvěrů nad 300.000 Kč, kdy je klient/ka ženatý/vdaná, nechte podepsat manžela/manželku klienta.
Jako manžel/manželka žadatele souhlasím s poskytnutím úvěru. Jméno, příjmení, datum narození, podpis

Podpis a razítko pracovníka ČSOB

