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Žádost/Návrh smlouvy o poskytnutí úvěru  
a o vydání kreditní karty 

 

 

Číslo žádosti: doplní banka 

 

Banka: 

Fio banka, a.s.  
IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21. 
Zapsaná v obchodním rejstříku, spis. značka B 2704 vedená u Městského soudu v Praze 
(dále jen „Banka“) 

Kontaktní údaje Banky:  

telefonní kontakt: 224 346 800 
e-mailová adresa: fio@fio.cz 
číslo faxu: 224 346 110 
adresa internetových stránek: www.fio.cz 
 

Klient – fyzická osoba podnikatel: 

Titul, jméno a příjmení:     

Rodné číslo:  

IČ:  

Pohlaví:  

Místo narození:  

Státní příslušnost:  

Politicky exponovaná osoba dle zákona 253/2008 Sb.:  

Průkaz totožnosti: (druh, stát - číslo - platnost) 

  -  -  

  -  -  

Adresa trvalého pobytu:  , , ,  

Korespondenční adresa:  , , ,  

Kontakty: Telefon: , Mobilní telefon:  

Rodinný stav:  

E-mail pro Smlouvu:  

Přidělené číslo klienta:  

(dále také jako „Klient“) 

 

Tímto žádám Banku:  

v souvislosti s mojí podnikatelskou činností o poskytnutí úvěru ke kreditní kartě (dále jen „Úvěr“) s 
úvěrovým limitem ve výši:  Kč na dobu neurčitou s vědomím toho, 

že minimálně mohu žádat o úvěr s úvěrovým limitem ve výši 10.000,- Kč a maximálně 500.000,- Kč. Dále jsem 
si vědom toho, že požadovanou výši Úvěrového limitu musím stanovit částkou, jež odpovídá násobku 5.000,- 
Kč. Autorizací tohoto dokumentu níže ale zároveň souhlasím s tím, že konkrétní výše Úvěrového limitu bude 
stanovena Bankou na základě posouzení této žádosti s tím, že akceptuji i úvěr s nižším úvěrovým limitem dle 
schválení Bankou (z důvodu právní jistoty autorizací tohoto dokumentu níže potvrzuji, že schválení a 
poskytnutí úvěru s nižším úvěrovým limitem nepovažuji za protinávrh ze strany Banky). V případě, že mi 
Banka poskytne úvěr na základě této žádosti, tak konkrétní výše schváleného Úvěrového limitu bude uvedena 
v dokumentu Banky s názvem Přijetí Žádosti/Návrhu smlouvy o poskytnutí úvěru a o vydání kreditní karty (dále 
jen „Přijetí žádosti“), kterým mě bude Banka prostřednictvím elektronické správy účtů (dál jen 
„Internetbanking“) informovat o přijetí mé žádosti a poskytnutí úvěru. Z důvodu právní jistoty potvrzuji a jsem si 

mailto:fio@fio.cz
http://www.fio.cz/
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vědom skutečnosti, že tato žádost spolu s Přijetím žádosti tvoří dohromady Smlouvu o poskytnutí úvěru a o 
vydání kreditní karty (dále jen „Smlouva“), jejíž nedílnou součástí jsou Obchodní podmínky pro vydávání a 
používání kreditní karty (dále jen „Obchodní podmínky“), Obchodní podmínky pro vydávání a používání 
vlastních platebních karet (dále jen „Obchodní podmínky ke kartám“) (Obchodní podmínky ke kartám 
a Obchodní podmínky společně dále jen „Podmínky“), Sazebník ke kreditním kartám (dále jen „Sazebník“).  

Souhlasím s tím, že vyplněním a doručením této žádosti Bance, mi nevzniká jakýkoli nárok na schválení úvěru 
s požadovaným úvěrovým limitem a vydání kreditní karty a Banka je oprávněna mou žádost odmítnout.  

Dále souhlasím s tím, že v den, kdy Banka tuto moji žádost přijme, bude Smlouva uzavřena na dobu trvání 
poskytnutí úvěru. O odmítnutí mé žádosti budu Bankou informován prostřednictvím Internetbankingu. 
V případě, že Banka tuto moji žádost odmítne, stává se tato žádost bezpředmětnou a dál se k ní nepřihlíží. 

o vydání kreditní karty  (dále jen „Kreditní karta“) s následujícími parametry: 

 

 týdenní limit denní limit 
Celkový limit Kreditní karty1): 20.000,-  Kč 10.000,-  Kč 
- limit pro výběry z bankomatu (ATM limit)2) 20.000,-  Kč 10.000,-  Kč 
- limit pro platby u obchodníků (POS limit)2) 20.000,-  Kč 10.000,-  Kč 
- limit pro internetové platby (NET limit)2) 20.000,-  Kč 10.000,-  Kč 
- limit pro transakce Kreditní kartou, u kterých nemusí být 
přítomna Kreditní karta (MO/TO limit)2) 

20.000,-  Kč 10.000,-  Kč 

Souhlasím s tím, že: 
1) celkový limit Kreditní karty je Banka oprávněna měnit způsobem a za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách ke kartám; 
2) se jedná se o počáteční nastavení limitů. Transakce Kreditní kartou je možné realizovat do výše aktuálně 
nastaveného denního / týdenního limitu, a to pouze za předpokladu, že v součtu za všechny transakce 
 provedené Kreditní kartou nedojde k překročení aktuálně platného „Celkového limitu kreditní karty“. Výše 
jednotlivých limitů lze měnit způsobem a za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách ke kartám. NET 
limit a MO/TO limit jsou dle aktuálních Obchodních podmínek ke kartám podlimity POS limitu. Změnou 
Obchodních podmínek ke kartám může dojít i ke změně druhů limitů Kreditní karty a způsobů jejich 
uplatňování; 
Banka vydá Kreditní kartu pouze v případě, že tuto moji žádost neodmítne. 

 

Poslední den Zúčtovacího období (v rozmezí 1 až 27) určuji na . den v kalendářním měsíci s tím, že  o 
zasílání informace o konci bezúročného období prostřednictvím: 

1) e-mailu zaslaného na moji e-mailovou adresu:  

2) sms zprávy zaslané na číslo mobilního telefonu:  

a to vždy  dnů před koncem bezúročného období.  

 

Ke Kreditní kartě žádám Banku o: 

 zřízení následujícího pojištění: 

Cestovní pojištění: ,  
 ve variantě:    s poplatkem  Kč/měsíčně 

Pojištění ke kreditní kartě (krádež/ztráta karty): ,  
 ve variantě:    s poplatkem  Kč/měsíčně 

Pojištění právní ochrany D.A.S.: ,  
 ve variantě:    s poplatkem  Kč/ročně 

a beru na vědomí to, že sjednaný typ pojištění při uzavření Smlouvy nabývá účinnosti následující den po 
aktivaci Kreditní karty (bližší postup aktivace kreditní karty je popsán v článku Obchodních podmínek 
pojmenovaném „PIN a aktivace Kreditní karty“) a pokud ke sjednání příslušného typu pojištění dojde 
dodatečně až po aktivaci Kreditní karty, nastává počátek pojištění následující den po dni jeho sjednání (bližší 
postup a podmínky sjednání pojištění jsou upraveny v článku Obchodních podmínek ke kartám 
pojmenovaném „Pojištění“). 

 o zřízení inkasní platby za účelem splácení dluhu ze Smlouvy:  z běžného účtu č. /2010 vedeného 
Bankou, a to vždy ve výši: . 
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Mé pravidelné příjmy jsou následující: 
  

Příjem Průměrná měsíční výše Odesílatel 

Čistá mzda   

Důchod nebo renta   

Sociální dávky   

Příjmy z podnikání (obrat)  --------------------------------------------------------------- 

Čisté příjmy z podnikání  
(příjmy – výdaje) 

 --------------------------------------------------------------- 

Jiné (uveďte jaké)   

Jiné (uveďte jaké)   

 
Prohlašuji, že    

vykonávám podnikatelskou činnost v oboru:  
webové stránky tykající se podnikatelské činnosti:  
  

Mám následující úvěry a jiné dluhy: 

 

Typ úvěru / 
dluhu 

V měně Věřitel 
Celková 

výše 
Aktuální 
zůstatek 

Měsíční 
splátka 

Splatnost 

       

       

       

       

       

 

 

Výdaje žadatele (bez splátek stávajících úvěrů a půjček) 
 

Výše dalších nezbytných výdajů (zejména na bydlení, na obživu, na zdravotní péči, na vzdělání, na dopravu do 
zaměstnání/školy apod.) včetně podílu na takových výdajích, které měsíčně hradím v rámci společné domácnosti 
či za vyživované osoby, činí částku:  

 

Čestně prohlašuji, že  
 

  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 mu známy žádné okolnosti, které by mohly 
některou z výše uvedených situací způsobit, 

 na mou osobu nebo majetek k dnešnímu dni nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, návrh na výkon 
soudního nebo jiného rozhodnutí nebo exekuci, a nejsou mu 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, 

 nebyl jsem pravomocně odsouzen za jakýkoli trestný čin, a proti mé osobě není v současné době vedeno trestní 
stíhání, 

 nebyla omezena má způsobilost k právním jednáním, 

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

 jsem schopen Úvěrový limit, o který žádám, řádně splácet. 

Zde uvádím svůj komentář k „NE“ u výše uvedených prohlášení:  
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V případě, že mi Banka poskytne Úvěr na základě této žádosti, tak se tímto zavazuji Úvěr mi poskytnutý Bankou 
na základě Smlouvy splácet spolu s příslušenstvím Úvěru z běžného účtu zřízeného a vedeného Bankou. Jsem si 
vědom toho, že dluh ze Smlouvy jsem povinen splácet minimálně ve výši Minimální splátky, maximálně však ve 
výši aktuálního dluhu ze Smlouvy. Výše Minimální splátky je stanovena v Obchodních podmínkách v článku 
pojmenovaném „Splácení Úvěrového limitu“, a ke dni podání této žádosti činí 500,- Kč. Bližší informace ohledně 
Minimální splátky jsou stanoveny v článku Obchodních podmínek pojmenovaném „Splácení Úvěrového limitu“. 
Také jsem si vědom toho, že dluh ze Smlouvy jsem oprávněn kdykoliv zcela nebo částečně splatit, a to bez 
jakéhokoliv poplatku či sankce. 

Souhlasím s tím, že Úvěrový účet, na kterém Banka eviduje můj dluh ze Smlouvy, není určen pro platební styk 
s tím, že veškeré splátky svého dluhu ze Smlouvy budu platit, nestanoví-li Banka jinak, z běžného účtu zřízeného 
a vedeného Bankou, k čemuž se tímto zavazuji. 

Jsem si vědom toho a souhlasím s tím, že na základě Smlouvy nelze platbami namísto splácení Úvěru 
poskytnutého na základě Smlouvy vytvořit kapitál a využít jej ke splacení zmíněného Úvěru. 

Veškeré poplatky související s Úvěrovým účtem Banka stanovila v Ceníku s tím, že ke dni podání této žádosti je 
výše poplatku za vedení Úvěrového účtu 0,- Kč. 

Souhlasím s tím, že v případě, že nesplním podmínku pro Bezúročné období u bezhotovostní transakce 
stanovenou v Obchodních podmínkách, jsem povinen Bance platit z vyčerpané a dosud nesplacené části 
úvěrového limitu za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách úrok z úvěru ve výši stanovené 
v Sazebníku s tím, že ke dni podání této žádosti je aktuální výše úroku z úvěru  % p.a. Splatnost úroku z úvěru je 
stanovena v článku Obchodních podmínek pojmenovaném „Úroky“. Případnou změnu výše úroku z úvěru je 
Banka oprávněna provést vyhlášením nového Sazebníku, a to způsobem stanoveným v článku Obchodních 
podmínek pojmenovaném „Úvodní ustanovení“. 

V případě prodlení s plněním dluhů vůči Bance vzniklých na základě Smlouvy, jsem povinen hradit Bance smluvní 
úrok z prodlení (dále jen Úrok z prodlení“) vypočtený z denních výší dluhu za použití úrokové sazby stanovené v 
Ceníku, a to až do okamžiku ukončení prodlení nebo do splacení všech dluhů vyplývajících ze Smlouvy. Ke dni 
podání této žádosti je aktuální výše Úroku z prodlení 0,12 % denně. Splatnost Úroku z prodlení je stanovena 
v článku Obchodních podmínek pojmenovaném „Úroky“. 

Potvrzuji, že jsem si vědom toho, že Banka může za konkrétní porušení Smlouvy stanovené v článku Obchodních 
podmínek pojmenovaném „Porušení podmínek Smlouvy“ požadovat smluvní pokutu, jejíž výše, způsob uložení a 
splatnost je upravena ve stejném článku Obchodních podmínek (dále jen „Smluvní pokuta“). Souhlasím s tím, že 
výše Smluvní pokuty činí 1 % z Úvěrového limitu za každý i započatý měsíc porušování Smlouvy až do doby 
sjednání nápravy. 

Autorizací tohoto dokumentu potvrzuji, že jsem byl prostřednictvím Informačního memoranda banky, jehož 
aktuální znění je dostupné na webu https://www.fio.cz/o-nas/dokumenty-ceniky/informacni-materialy nebo 
jakékoliv pobočce banky, informován o zpracování osobních údajů, jakož i o mých právech, která mě v oblasti 
ochrany osobních údajů přiznávají příslušné právní předpisy. 

Za účelem ověření mé identity, příjmů či dluhů se zavazuji Bance k její plné spokojenosti předložit veškeré 
Bankou vyžádané dokumenty a poskytnout patřičnou součinnost. Jsem si vědom toho a souhlasím s tím, že 
pokud Bance neposkytnu jakýkoli Bankou vyžádaný dokument či patřičnou součinnost v souladu s předchozí 
větou, Banka tento návrh odmítne. 

Čestně prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto návrhu jsou úplné a pravdivé, a zároveň se zavazuji 
neprodleně oznamovat Bance veškeré jejich změny. 

Souhlasím s tím, že tato žádost, Smlouva a veškeré právní vztahy z nich vyplývající se řídí českým právním 
řádem.  
 
Informace ohledně ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou jsou uvedeny v Obchodních podmínkách 
v článku pojmenovaném „Ukončení smluvního vztahu“. 

https://www.fio.cz/o-nas/dokumenty-ceniky/informacni-materialy
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Žádám Banku, aby Smlouva měla přednost před úpravou obsaženou v Podmínkách (které jsou také volně 
k dispozici na internetových stránkách Banky www.fio.cz, v čase uzavření Smlouvy konkrétně zde: 
https://www.fio.cz/o-nas/dokumenty-ceniky/vzory-smluv) a Obchodní podmínky měly přednost před úpravou v 
Obchodních podmínkách ke kartám. Veškeré pojmy, které jsou v této žádosti resp. poté ve Smlouvě a 
v Podmínkách označeny velkými písmeny, se vykládají v souladu s významem jim přiřazeným v Podmínkách či 
ve Smlouvě, nevyplývá-li z konkrétního kontextu nebo Podmínek něco jiného. 

 

Autorizací tohoto dokumentu potvrzuji, že jsem Podmínky a Sazebník převzal v textové podobě, seznámil se s 
nimi, rozumím jim, bez výhrad s nimi souhlasím a pokud mi Banka poskytne úvěr na základě této žádosti, tak se 
zavazuji Podmínky dodržovat.  

 

Také souhlasím s tím, že Banka je oprávněna měnit (i) Obchodní podmínky způsobem uvedeným v článku 
Obchodních podmínek pojmenovaném „Úvodní ustanovení“ a (ii) Obchodní podmínky ke kartám způsobem 
uvedeným v článku Obchodních podmínek ke kartám pojmenovaném „Předmět úpravy“. 

 

Čestně prohlašuji, že tento návrh činím na základě své vážné a svobodné vůle. 

 

Aplikace Internetbanking: uživatel , přidělené číslo klienta ,  
dne . .  
 

http://www.fio.cz/

