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ŽIADOSŤ O FINANCOVANIE - FYZICKÁ OSOBA NEPODNIKATEĽ   
Verite ľ 
ESSOX FINANCE, s.r.o. Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 
odd.: Sro, vl. Č.:27698/B, IČO: 35846968, IČ DPH: SK2020216594, Bankové spojenie: Komerční banka a.s., pobočka 
zahraničnej banky, IBAN: SK48 8100 0001 0791 4841 0277, SWIFT: KOMBSKBA  
 
Žiadate ľ o financovanie :  
 

Titul, meno, priezvisko:              Rodné č.   

Rodné priezvisko:            Štát:   

Miesto narodenia:            Št.prís.:   

E-mail:            PSČ:   

Trvalé bydlisko/ul.č. d.            Telefón:   

Obec:            Mobil:   
 

 

Rodinný stav: 
 

       

Vzdelanie: 
 

       

Typ bývania: 
  

       

Počet závislých osôb:         
Splátky ostatných úverov a lízingových zmlúv: 
……………………………………………………………………………………………………………………….. EUR 
Ostatné mesačné výdavky (nájomné, poistné, náklady na živobytie…): 
...................................................………………………………………………………………………………….. EUR 

 

Zákon upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie 
príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. 
 
Pre účely identifikácie žiadate ľa o financovanie pod ľa § 10 ods. 10 zákona č. 297/2008 Z. z. vyhlasujem, že konám: 
□ vo vlastnom mene      v mene osoby:               ...................................................................................................... 

Pre účely identifikácie žiadate ľa o financovanie pod ľa § 10 ods. 11 Zákona č. 297/2008 Z.z. vyhlasujem, že: 
politicky exponovanou osobou podľa § 6 Zákona č. 297/2008 Z.z.(PEP)                   □ áno som               □ nie som 
Žiados ť o financovanie : 

Dolupodpísaný/-á žiadam o spracovanie žiadosti o poskytnutie financovania na nižšie uvedený predmet financovania; 
Doba splácania v mesiacoch:......... . 

 

Predmet financovania:  
 

Názov 
predmetu:       

Druh predmetu:       
Stav predmetu:        

Popis predmetu: rok výroby:    VIN:   

 
objem motora 
v cm3:    

Výkon 
v kW:     

 farba:    
Počet najazdených 
km:    

 audio súprava: ………………………..    
 
Obstarávacia cena v EUR bez DPH: .................. ........ DPH: ....................... Obstarávacia cena v EUR s DPH: ................................  
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Dolupodpísaný/-á prehlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé. 

Miesto:......................................................Dátum:.......................................... 

 

Meno a priezvisko žiadateľa:  ...................................................................    Podpis žiadateľa: ________________________ 

Totožnosť konajúcej osoby overená na základe č. OP/pasu/ ................................. 

 

V mene ESSOX FINANCE, s.r.o. overil / meno a priezvisko partnera....   __________________________________ 

                           

 


