BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, FR, zapísaná
v parížskom Registri obchodu a spoločností pod č. 542 097 902, konajúca prostredníctvom
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, Karadžičova 2, 811 09
Bratislava, IČO: 47 258 713, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2990/B

OSOBNÝ DOTAZNÍK

(bez úplného vyplnenia nie je možné posúdiť žiadosť o poskytnutie Kreditnej karty Cetelem)
ŽIADATEĽ
Priezvisko a meno .....................................................................................................

Rodné číslo ................................................

Číslo OP ..............................................

E-mail ........................................................

Stav

slobodný/á

ženatý/vydatá

Mobil/Tel. ..............................................
druh/družka

rozvedený/á

vdovec/vdova

Počet vyživovaných detí v spoločnej domácnosti ...................................
Adresa trvalého bydliska

Ulica/č. .....................................................................................................................................................
Mesto/obec ............................................................ PSČ .....................

Bývanie od roku .....................

Adresa sučasného bydliska Ulica/č. .....................................................................................................................................................
(ak je iná ako adresa
Mesto/obec ............................................................ PSČ .....................
Bývanie od roku .....................
trvalého bydliska)
Spôsob bývania

Bankový účet

v byte/dome v osobnom vlastníctve

v prenájme

u rodičov

v splácanom byte/dome

v družstevnom/štátnom byte

u zamestnávateľa
iné (upresniť) .............................

1.

od roku .......................

číslo účtu IBAN .....................................................................................

2.

od roku .......................

číslo účtu IBAN .....................................................................................

Zamestnanie (profesia) ...................................................

Názov zamestnávateľa ..........................................................................

Adresa zamestnávateľa ...........................................................................

Telefón do zamestnania (pevná linka) ............................

SPOLUŽIADATEĽ
Priezvisko a meno ...................................................................................................

Rodné číslo .................................................

Mobil/Tel. ......................................................................

E-mail ..................................................................................................

Zamestnanie (profesia) ...................................................

Názov zamestnávateľa ..........................................................................

Adresa zamestnávateľa ...........................................................................
MESAČNÉ PRÍJMY		

Telefón do zamestnania (pevná linka) ............................
MESAČNÉ VÝDAVKY

Čistý mesačný príjem klienta.................................................

Výška mes. platieb (nájom, plyn, elektrina a pod.)..............................

Čistý mesačný príjem spolužiadateľa......................................

Splátka hypotéky.............................................................................

Rodinné prídavky..................................................................

Splátky spotrebného úveru, leasing..................................................

Ďalšie zdokladovateľné príjmy................................................

Splátka kreditné karty......................................................................

upresniť...............................................................................

V prípade iného príjmu doložte doklad.
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Spracovanie osobných údajov a informácií tvoriacich bankové tajomstvo
(prevádzkovateľom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Bd Haussmann 1, 75009 Paríž, zapísaná v parížskom Registri
obchodu a spoločností pod č. 542 097 90, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka
zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, Bratislava 811 09, IČO: 47 258 713, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2990/B (ďalej len „Banka))
Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil so všetkými informáciami o spracúvaní mojich osobných údajov prostredníctvom
dokumentu Informácie o spracúvaní osobných údajov a o ochrane bankového tajomstva, ktorý mi Banka poskytla pred získaním
mojich údajov. Uvedený dokument obsahuje všetky detaily o zaobchádzaní s údajmi a je neustále k dispozícií v aktuálnej verzii aj na
www.cetelem.sk.
V zmysle § 91 ods. 1 Zákona o bankách súhlasím s poskytovaním a sprístupňovaním údajov o bankových obchodoch uzatvorených s Bankou
(vrátane údajov získaných bankou pri rokovaní o ich uzatvorení), ich zabezpečení, platobnej disciplíne z hľadiska splácania záväzkov, na účely
posúdenia mojej schopnosti splácať úver v rozsahu a za podmienok uvedených v § 92a Zákona o bankách:
• prevádzkovateľovi spoločného registra bankových informácií, ktorým je spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO:
35 869 810, so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava– Staré Mesto (ďalej „SRBI“),
• subjektom povereným spracúvaním údajov v SRBI
• bankám a pobočkám zahraničných bánk
• prostredníctvom Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Mlynské Nivy 14,
821 09 Bratislava– Staré Mesto (ďalej „NRKI“) oprávneným užívateľom NRKI a to na dobu 5 rokov odo dňa ich poskytnutia a v prípade
uzatvorenia bankového obchodu, na dobu stanovenú v Zákone o bankách.
Súhlas označím krížikom: žiadateľ [ ] spolužiadateľ [ ].
Súhlasím, aby Banka spracúvala moje osobné údaje v rozsahu kontaktných a identifikačných údajov, údajov získaných v súvislosti s mojím
využívaním produktov a služieb Banky, a iných údajov získaných pri uzatváraní a plnení zmluvy. Banka spracúva tieto údaje aj pomocou
profilovania za účelom ponuky vhodných produktov a služieb Banky, prostredníctvom mnou poskytnutých alebo zverejnených komunikačných
adries. Tento súhlas udeľujem na dobu trvania zmluvy a 5 rokov po uhradení všetkých mojich záväzkov voči Banke a môžem ho kedykoľvek
odvolať prostredníctvom písomnej, telefonickej alebo mailovej žiadosti adresovanej Banke.
Súhlas označím krížikom: žiadateľ [ ] spolužiadateľ [ ].
Súhlasím, aby si Banka na účely posúdenia schopnosti splácať úver overila pravdivosť mnou poskytnutých údajov u môjho zamestnávateľa
(napríklad výšku príjmu). Banka za týmto účelom oznámi zamestnávateľovi osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na moju identifikáciu.
Uvedený súhlas môžem kedykoľvek odvolať prostredníctvom písomnej, telefonickej alebo mailovej žiadosti adresovanej Banke.
Súhlas označím krížikom: žiadateľ [ ] spolužiadateľ [ ].
Udelené súhlasy poskytujem dobrovoľne a v prípade, ak som poskytol Banke osobné údaje tretej osoby, vyhlasujem, že disponujem písomným
súhlasom tretej osoby s poskytnutím jej osobných údajov a na požiadanie ho Banke predložím.
V rozsahu uvedenom §19 ods.1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu je Banka povinná spracúvať osobné údaje na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej
činnosti a financovania terorizmu a to aj bez súhlasu dotknutej osoby.
Suhlasím s vyhlasením, že nie som politicky exponovanou osobou na účely zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Súhlas označím krížikom: žiadateľ [ ] spolužiadateľ [ ].
Suhlasím s vyhlasením, že nie som osobou s osobitným vzťahom k Banke v zmysle § 35 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení
neskorších predpisov a potvrdzujem, že som si vedomý povinnosti poskytnúť Banke potrebné informácie na preverenie tejto skutočnosti.
Súhlas označím krížikom: žiadateľ [ ] spolužiadateľ [ ].
Vyhlasujem, že som nezamlčal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť posúdenie mojej žiadosti, a že mnou uvedené údaje sú pravdivé,
správne, aktuálne a úplné. Svojím podpisom potvrdzujem, že mi bol odovzdaný formulár pre štandardné informácie o spotrebiteľskom úvere
v listinnej podobe.
V ......................................................................

dňa ............................

podpis žiadateľa ................................................

V ......................................................................

dňa ............................

podpis spolužiadateľa ........................................
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Zistenie a zaznamenanie požiadaviek a potrieb klienta, jeho skúseností a znalostí týkajúcich sa poskytovaných
finančných služieba finančnej situácie klienta s ohľadom na povahu finančných služieb.
Zisťovanie týchto informácií vyplýva zo zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení.
1. Vyššie uvedeným podpisom potvrdzujem, že mám skúsenosti a dostatočné znalosti o nasledovných finančných službách:
kreditná karta
spotrebiteľský úver/nákup na splátky
poistenie
poistenie schopnosti splácať úver
iné druhy spotrebiteľských úverov alebo finančných služieb ........................................................................................................
2. Vyššie uvedeným podpisom potvrdzujem, že považujem svoju finančnú situáciu za primeranú k požadovaným finančným službám a že
disponujem dostatočnými finančnými zdrojmi na uhradenie mojich záväzkov vyplývajúcich z poskytovaných finančných služieb.
áno
nie.

Informácia o ročnej percentuálnej miere nákladov
a priemernej hodnote ročnej percentuálnej miery nákladov
Ročná percentuálna miera nákladov Vám ponúkaného revolvingového spotrebiteľského úveru:.................................................... 19,42 %
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