Žiadosť o poskytnutie/navýšenie1/ povoleného debetného zostatku na
OTP Biznis Konte č. ……………../5200 (ďalej tiež “Konto”)
I.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĹA

1.

Obchodné meno
Meno a priezvisko (len v prípade FOP)

2.

Právna forma

3.

IČO
Rodné číslo (len v prípade FOP)
DIČ

4.

5.

Daňový domicil

Predmet podnikania – stručný popis
rozhodujúcich činností
7. Sídlo (v prípade PO)
Miesto podnikania a adresa trvalého bydliska (v prípade FOP)
Ulica č.
Obec/Mesto
PSČ
6.

8.

e-mail

Osoby oprávnené konať za žiadateľa – konatelia, splnomocnené osoby
Titul,
meno a priezvisko

II.
9.

Tel. č.

Rodné číslo/ pri
cudzincoch dátum
narodenia

Adresa trvalého bydliska
(ulica č., obec/mesto, PSC)

Štátna
príslušnosť

Číslo
občianskeho
preukazu/ pasu

ÚDAJE K POŽADOVANÉMU POVOLENÉMU DEBETNÉMU ZOSTATKU

Požadovaná výška povoleného debetu

10. Čísla účtov obch. partnerov, z ktorých
boli v posledných 6 mesiacoch
realizované platby v prospech Konta

III.

EUR

(uveďte min. 2 účty)

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA

Dolupodpísaný žiadateľ ......................................................................................... na svoju česť vyhlasujem:

že všetky údaje, ktoré som uviedol (a) v tejto žiadosti sú úplné a pravdivé

že som bol (a) oboznámený (á) so Všeobecnými obchodnými podmienkami vedenia konta a terminovaného
vkladu v EUR a vedenia bežného účtu a termínovaného vkladu v cudzej mene fyzickým osobám podnikateľom
a právnickým osobám v OTP Banka Slovensko, a.s.

súhlas so sprístupňovaním a poskytovaním údajov získaných bankou v priebehu tohto rokovania, a to v zmysle
zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

mám dostatok majetku k tomu, aby som splnil svoje záväzky vyplývajúce z tejto žiadosti

som si vedomý (á), že neúplné alebo nepravdivé údaje môžu mať dôsledky v zmysle ustanovení zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších prepisov alebo ustanovení Trestného zákona a oprávňujú
banku odstúpiť od posudzovania žiadosti alebo odstúpiť od zmluvy o OTP Biznis Konte resp. od Dodatku
k zmluve o OTP Biznis Konte o poskytnutí povoleného debetného zostatku. Súčasne splnomocňujem OTP
Banku Slovensko, a.s. k vyžiadaniu a prevereniu informácií a údajov od tretích osôb, potrebných k posudzovaniu
povoleného debetného zostatku

že voči mojej osobe  sú  nie sú vedené obchodné spory (riešené súdne aj mimosúdne) a exekúcie vrátane
žalôb, podaní, súdnych rozhodnutí, rozhodnutí rozhodcovských komisií, návrhov na vykonanie exekúcie,
exekučných titulov …………….......................................................................................... (ak áno, upresniť bližšie)

že nenastali žiadne zmeny v majetkových a právnych vzťahoch žiadateľa odo dňa vydania aktuálneho výpisu
z obchodného registra, živnostenského oprávnenia, resp. predloženia ďalších podkladov banke v minulosti, t. j.
od .......................... (uviesť dátum)

že si  plním  neplním všetky svoje záväzky voči štátnemu rozpočtu, voči Sociálnej poisťovni, Zdravotnej
poisťovni, Daňovému úradu a Colnému úradu a neevidujem žiadne záväzky po lehote splatnosti a budúce
záväzky, ktoré by počas trvania úverového vzťahu mohli výrazne zhoršiť moju ekonomickú situáciu

podpisom tejto žiadosti vyjadrujem súhlas so sprístupňovaním a poskytnutím všetkých údajov o uzatváranom
obchode, vrátane údajov získaných bankou v priebehu rokovania o uzavretí tohto obchodu, ktoré podliehajú
ochrane bankového tajomstva, ako aj údajov o žiadateľovi /spolužiadateľovi v rozsahu podľa § 93a ods. 1




písm.a) bodov 1 až 3 Zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a údajov o ich bonite a dôveryhodnosti
prevádzkovateľovi Registra bankových úverov a záruk podľa Zákona o bankách, ako aj bankám a pobočkám
zahraničných bánk v zmysle Zákona o bankách, Národnej banke Slovenska a Ministerstvu financií SR
že splnomocňujem OTP Banku Slovensko, a.s. na overovanie údajov uvedených v tejto žiadosti a na vyžiadanie
ďalších informácií a údajov potrebných pre posúdenie obchodu
že  som  nie som osobou s osobitným vzťahom k OTP Banke Slovensko, a.s. podľa Zákona o bankách

.......................................................................................................................................... (ak áno, upresniť bližšie)
2/
že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)
 nie je vysporiadané
 je vysporiadané
 rozsah BSM stanovený Občianskym zákonníkom je rozšírený alebo zúžený
Súčasne sa zaväzujem oznámiť OTP Banke Slovensko, a.s. zmeny v údajoch uvedených v tejto žiadosti v priebehu
jej posudzovania.
Žiadateľ, resp. osoba (y) oprávnená (é) konať v mene žiadateľa


Meno a priezvisko, titul, funkcia

Podpis:

…………………………………………………………. ……………………………………….
Dátum a miesto: ………………………………………….

Pečiatka:

IV. POTVRDENIE O PRIJATÍ ŽIADOSTI v OTP Banka Slovensko, a.s. (VYPĹŇA BANKA)
Dátum a miesto:
(pobočka, regionálne korporátne centrum)
Žiadosť prevzal a preveril:
(meno a priezvisko, podpis)
1/ Nehodiace sa prečiarknite.
2/ Vyplňte len v prípade, ak žiadateľom je fyzická osoba podnikateľ

