
                                                                                               

 

Základní údaje  
fyzická osoba podnikatel 

Klient:   Ručitel/Avalista:   
                                                   Toto potvrzení se vztahuje k obchodní smlouvě č.:        

Identifikační údaje 
Název firmy:  

IČO:  DIČ:  Datum založení firmy:  
Zodpovědná osoba 

Titul, Jméno a příjmení:  Rodné číslo:  
Rodné příjmení:  Číslo OP:  Datum narození:  

Cizí státní příslušník: Ano  Ne  Číslo pasu:  
Pohlaví: Muž  Žena  Země vydání pasu:  

Bankovní spojení 
IBAN: Ano  Ne  

Název banky:  Pobočka:  
Číslo účtu:  Kód banky:  Specifický symbol:  

Majitel účtu:   
Kontaktní údaje 

Sídlo firmy:  PSČ:  Platné od:  
Kontaktní (poštovní) adresa: PSČ:  Platné od:  

Adresa bydliště:  PSČ:  Platné od:  
Telefon-pevná linka domů:  Telefon-pevná linka do firmy:  Mobilní telefon:  

Fax domů:  Fax do firmy:  Dodatečný telefon:  
E-mail:  Dodatečný E-mail:  

Typ účetnictví Jednoduché                Podvojné    
Aktiva nebo majetek celkem: Závazky nebo cizí zdroje celkem: 
Zisk před zdaněním celkem:  Zisk od: Zisk do:   

Tržby celkem:  Tržby od: Tržby do:   
Pohledávky po lhůtě splatnosti:   

 

Rodinný stav Nejvyšší dosažené vzdělání Pobyt v ČR   Typ bydlení 
Svobodný (á)  Gymnázium  Trvalý  Vlastní byt  
Ženatý (á)  Střední odborné  Dlouhodobé vízum  Vlastní dům  
Rozvedený (á)  Vyšší odborné  Krátkodobé vízum  U rodičů  
Vdovec (vdova)  Vysokoškolské  Jiné  Podnájem  

 Vyučen    Pronajatý byt  
 Základní   Pronajatý RD  
 Neuvedeno   Jiné  

 

Počet vyživovaných / závislých osob:  Počet osob žijících ve společné domácnosti:   
Čistý měsíční příjem klienta / ručitele:  Kč Čistý měsíční příjem společné domácnosti:  Kč 

 

Pravidelné měsíční úhrady závazků společné domácnosti celkem (splátky půjček, leasing, výživné apod.):  Kč 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: 
1. V souvislosti s uzavřením předběžné smlouvy o financování mezi mnou a společností ŠkoFIN s.r.o. souhlasím s tím, aby společnost ŠkoFIN s.r.o., IČ: 45805369 (dále jen 
„Společnost“) za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje, včetně mého rodného čísla (dále jen „osobní údaje“), a to způsobem, v rozsahu 
a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Nebankovního registru klientských informací a Bankovního registru klientských informací (dále jen „Informační 
Memorandum“). 
2. Účelem zpracování mých osobních údajů na základě tohoto souhlasu je:  
(i) vytvoření souboru informací v rámci Nebankovního registru klientských informací1 (dále jen „NRKI“) vypovídajících o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce2,  
(ii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, 
důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI3, a  
(iii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a 
umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI.  
Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI jsou 
uvedeny v Informačním Memorandu. 
3. Tento souhlas uděluji na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a společností byla nebo bude na základě této předběžné smlouvy uzavřena finální 
smlouva o poskytnutí zvolené finanční služby (dále jen „Smlouva“), uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých mých finančních závazků 
z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazující splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak. 
4. Před podpisem tohoto souhlasu jsem se seznámil s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů 
v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. Před podpisem tohoto souhlasu jsem 
rovněž byl(a) informován(a), že aktuální znění Informačního Memoranda mohu kdykoli získat v zákaznickém centru či na webových stránkách Společnosti (www.skofin.cz) nebo 
v klientském centru či webových stránkách provozovatele NRKI (www.llcb.cz). 
5. Souhlas podle výše uvedených odstavců uděluji na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a Společností bude uzavřena Smlouva, uděluji tento souhlas na 
dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých mých finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou řádným splněním nebo způsobem 
nahrazujícím řádné splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak. 
 

V  Dne V  Dne 

 
Potvrzuji, že jsem ověřil/a totožnost osoby podepisující tento dokument.  Prohlašuji, že veškeré údaje v tomto dokumentu jsou pravdivé a 

odpovídají skutečnosti.  

Podpis obchodníka   Podpis klienta  
 

1. Provozovatel registru klientských informací je uveden v Informačním Memorandu. 
 2. Údaji vypovídajícími o „bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce“ se rozumí zejména údaje o existenci závazků, o včasnosti jejich plnění a o jejich zajištění apod. 
 3. Oprávnění uživatelé registru klientských informací (včetně Společnosti) jsou uvedeni v Informačním Memorandu. 
 

http://www.skofin.cz/
http://www.llcb.cz/

