Postup pro získání kontokorentního úvěru pro fyzické osoby
Nedílná součást Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb bankou Fio banka, a.s.,
IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704
Podpisem Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu banka
poskytne kontokorentní úvěr k jeho běžnému účtu na základě smlouvy o kontokorentním úvěru uzavřené mezi
klientem jako úvěrovaným a bankou jako úvěrujícím prostřednictvím internetbankingu, kde vlastnoruční podpis
klienta bude nahrazen elektronickým podpisem spočívajícím v odeslání autorizačního kódu bance pomocí
elektronického úkonu učiněného klientem v internetbankingu.
Pro získání kontokorentního úvěru klient postupuje následovně:
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)

v prostředí elektronické aplikace internetbanking klient v sekci „Nový produkt“ vybere možnost „Zažádat o
kontokorent“ (dále jen „Žádost“);
v Žádosti klient vyplní zejména druh sazby poplatků kontokorentního úvěru, požadovanou výši a minimální
výši kontokorentního úvěru a další informace související s posouzením bonity klienta;
vyplněnou Žádost klient odešle bance ke schválení elektronickým úkonem prostřednictvím internetbankingu;
v případě, že banka Žádost neschválí, vloží klientovi do jeho internetbankingu elektronickou zprávu o
neschválení Žádosti s tím, že novou Žádost může klient odeslat bance nejdříve po uplynutí lhůty 6 měsíců ode
dne vložení zprávy banky o neschválení Žádosti do internetbankingu klienta;
v případě schválení Žádosti banka vloží klientovi do jeho internetbankingu elektronickou zprávu o schválení
Žádosti (dále jen „Zpráva“), a to spolu s návrhem smlouvy o kontokorentním úvěru, Obchodními podmínkami
ke smlouvě o kontokorentním úvěru, Sazebníkem pro kontokorentní úvěry pro fyzické osoby Fio banky, a.s.
a s předsmluvními informacemi ke kontokorentnímu úvěru (dále jen „Přílohy“);
předsmluvní informace ke kontokorentnímu úvěru banka navíc klientovi odešle na jeho e-mail uvedený
v Žádosti, a to současně s vložením Zprávy do internetbankingu klienta;
klient je povinen seznámit se s obsahem Příloh tím, že si otevře jednotlivé Přílohy Zprávy a důkladně si přečte
podmínky, za kterých je banka připravena klientovi poskytnout kontokorentní úvěr dle Žádosti;
až po té, co si klient Přílohy přečetl, porozuměl jejich obsahu a bez výhrad souhlasí s podmínkami uvedenými
v Přílohách, za kterých je banka připravena mu poskytnout kontokorentní úvěr dle Žádosti, může klient
přistoupit k uzavření smlouvy, a to elektronickým podpisem spočívajícím v odeslání autorizačního kódu bance
elektronickým úkonem v internetbankingu;
klient návrh smlouvy o kontokorentním úvěru přijme a smlouvu o kontokorentním úvěru uzavře v den, kdy
učiní elektronický úkon spočívající v odeslání autorizačního kódu bance v prostředí internetbankingu;
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