Veriteľ (ďalej aj Spoločnosť):
VÚB, a.s.
so sídlom: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31320155, DIČ: 2020411811, IČ DPH: SK7020000207
Registrácia: Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B
IBAN: SK80 0200 0000 0000 0011 3355, SWIFT/BIC: SUBASKBX

DOTAZNÍK – o klientovi
Klient:

Meno a priezvisko:
s trvalým pobytom:
korešpondenčná adresa:
Rodné číslo:
E-mail:
1. Ste Politicky exponovaná osoba (PEP)
Nie
Domáci PEP - lokálny

Zahraničný PEP
Domáci PEP - národný

2. Zamestnanie (typ zamestnania)
Zamestnanec
Vedúci pracovník
Podnikateľ
Živnostník
Slobodné povolanie
Študent
Materská / rodičovská dovolenka; žena v domácnosti
Nezamestnaný
Dôchodca
Iné
Informácia nie je dostupná
3. Názov zamestnávateľa/názov spoločnosti

4. Ekonomická oblasť činnosti zamestnávateľ/spoločnosti
Právne činnosti
Predaj motorových vozidiel
Správa finančných trhov
Činnosti herní a stávkových kancelárií
Dobývanie uránových a tóriových rúd
Dobývanie ostatných neželezných kovových rúd
Lízing duševného vlastníctva a pod. produktov okrem prác chránených autorskými právami
Maloobchod s použitým tovarom v predajniach
Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Maloobchodný predaj farmaceut. a kozmetického tovaru, toalet.výrobkov v špec.predajniach
Maloobchodný predaj odevov, obuvi a koženého tovaru v špecializovaných predajniach
Morská akvakultúra
Ostatné odborné vedecké a technické činnosti
Ostatné pomocné činnosti finančných služieb
Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach
Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
Sprostredkovanie obchodu s komoditami a cennými papiermi
Účtovnícke a audítorské činnosti vedenie účtovných kníh daňové poradenstvo
Výroba drahých a ostatných neželezných kovov
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Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení
Výroba ostatných chemických produktov
Výroba vojenských bojových vozidiel
Výroba zbraní a munície
Zber iného ako nebezpečného odpadu
Zber nebezpečného odpadu
Iné činnosti
5. Pozícia v špecifickej obwlasti
Štátny sektor
Korporátny sektor (predseda predstavenstva, člen predstavenstva a pod.)
Nadácie, združenia alebo právn.osoby, ktoré sú príjemcom alebo spravujú verejn.prostriedky
Žiadna z uvedených pozícií
Informácia nie je dostupná
6. Aké služby plánujete využívať vo VÚB, a.s.?
Len štandardné služby: Bežné osobné príjmy a výdavky, tuzemský platobný styk, hotovostné transakcie, platobné
a kreditné karty, sporenie
Aj iné služby:
Príležitostný obchod
Výška obchodu (v hodnote najmenej 10 tis. EUR mimo obchodného vzťahu):
Zahraničný platobný styk
Uveďte:
Krajiny EÚ
USA

EUR

Iné - uveďte
Investície
Bezpečnostné schránky

Úverové produkty
Vinkulačný účet

7. Plánujete používať finančné prostriedky v zahraničí ?
Nie

Áno - uveďte krajinu použitia

8. Pôvod prostriedkov (z akých zdrojov očakávate kredity na Vašom účte)
Úspory
Tržby
Dedičstvo / Dary
Výhra
Splatenie pôžičky

Zisky			
Predaj finančného majetku (napr.cenných papierov)
Predaj nehnuteľnosti
Návrat kapitálu zo zahraničia
Dotácie od spoločníkov, partnerov, sponzorov a pod.
Samofinancovanie

Iné - uveďte
9. Očakávaný priemerný mesačný obrat na účte/účtoch vo VÚB, a. s.
Do 4 999 EUR
5 000 - 14 999 EUR
Nad 15 000 EUR - uveďte
*Politicky exponovanou osobou (PEP) je fyzická osoba, ktorej sú alebo ktorej boli zverené významné verejné
funkcie v zmysle definície podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 a v zmysle odporúčaní
Finančnej akčnej skupiny („FATF“).
Vyhlasujem, že som tento dokument vyplnil podĺa mojich najlepších vedomostí, informácie uvedené vyššie sú
aktuálne a pravdivo vypovedajú o mojich aktivitách vo vzťahu k VÚB, a.s..

Dátum
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..............................................
Podpis klienta

