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Prohlášení  k Dohodě o Margin Trading 

 
 
 

Číslo prohlášení (vyplňuje banka)  
  

I.     Klient (dále jen „klient“):                                                                                                     
 

Příjmení, jméno, titul                                

Rodné číslo       IČ       

Datum narození (pokud 
není známé rodné číslo) 

      Místo narození (město, stát)       

Pohlaví  Muž            Žena Státní příslušnost       

Stávající klient 
Raiffeisenbank a.s. 

 Ano             Ne 
Počet vyživovaných dětí a 
rok jejich narození 

      
 
 

II. Trvalý pobyt klienta: 
 
 
 
 

Ulice či obec, čp/čo       

PSČ, Obec/doruč. pošta       Okres, Stát       
 
 
 
 

III. Korespondenční adresa a kontaktní údaje klienta: 
 
 
 

Ulice či obec, čp/čo       

PSČ, Obec/doruč. pošta       Okres, Stát       

Pevná linka - domů       Pevná linka - zaměstnání       

Mobilní telefon       E-mail       
 
 
 
 

IV. Doplňující informace o klientovi: 
 
 

Rodinný stav 
  Svobodný(á)    
  Vdovec/vdova                                    

  Ženatý/vdaná     
  Druh/družka                 

  Rozvedený(á)            

Nejvyšší dosažené 
vzdělání 

  Základní   
  Vyučen    

  Vyučen s maturitou 
  Úplné střední     

  Vyšší odb.škola 
  Vysokoškolské      

 
 
 
 

 

Typ příjmu 
  Podnikatel(ka) 
  Zaměstnanec 
  Renta z majetku 

  Student(ka) 
  Důchodce 
  Jiný       

  V domácnosti 
  Nezaměstnaný(á) 

Obor činnosti , ze kterého 
plynou zdroje pro splácení 
 

  Obchod                              
  Doprava 
  Služby a spoje 
  Peněžnictví 

  Zdravotnictví 
  Stavebnictví 
  Pohostinství, cest. ruch 
  Elektřina, voda, plyn 

  Zemědělství a lesnictví 
  Těžký průmysl a těžba 
  Zpracovatelský průmysl 
  Jiný__       

Zařazení 
  Manuální pracovník 
  Administrativní pracovník 

  Střední/Vyšší manažer 
  Ředitel/ka 

  Svobodné povolání 
  Jiná __      

Délka trvání aktuální 
výdělečné aktivity 

Roky:       Měsíce:       
Délka praxe v oboru (celé 
roky/měsíce) 

Roky:       Měsíce:       

Název současného 
zaměstnavatele  

      IČ zaměstnavatele  

Státní zaměstnanec 
 Ano         Ne          
 Nezařazeno 

  
 
 

V. Informace o  zdrojích splácení úvěru poskytnutého klientovi Raiffeisenbank a.s. v rámci Margin Trading 

Vážené dámy, vážení pánové 
jsme potěšeni, že jste si vybrali Raiffeisenbank a.s. a děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili svým zájmem o náš produkt –
Margin Trading. Chtěli bychom Vás požádat o upřesnění některých údajů, a to vyplněním tohoto prohlášení. Věnujte prosím vyplnění tohoto 
prohlášení dostatečnou pozornost. Veškeré položky žádosti musí být vyplněny, příp. proškrtnuty. Těšíme se na spolupráci s Vámi. 
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Jméno  a příjmení Vztah osoby blízké ke klientovi 

      
  Manžel/ka   
  Otec/matka     

  Syn/dcera  
  Bratr/sestra                             

 Vnuk/vnučka 

      
  Manžel/ka   
  Otec/matka     

  Syn/dcera  
  Bratr/sestra                             

 Vnuk/vnučka 
 Osoby blízké,  s jejichž majetkem klient disponuje 
 

      
  Manžel/ka   
  Otec/matka     

  Syn/dcera  
  Bratr/sestra                             

 Vnuk/vnučka 

 
V rámci této žádosti dále prohlašuji následující skutečnosti: 

 
Bod 1. Příjem 

Klient tímto prohlašuje, že zdrojem pro splácení úvěru poskytnutého mu Raiffeisenbank a.s. v rámci Margin Tradingu budou následující příjmy z majetku nebo jeho osobní příjmy: 

Typ příjmu 2 
Popis příjmu 

 
Výše čistého měsíčního příjmu nejméně 

 

Příjem z majetku (uveďte typ majetku) ), např. nájemné, 
pravidelné výnosy z vkladů nebo cenných papírů atp. 

 
 
      
 
 

      

Příjem ze zaměstnání (uveďte jméno a IČ zaměstnavatele 
a převažující náplň jeho činnosti), mzda, výplata atp. 

 
 
      
 
 

      

Příjem z podnikání (uveďte typ oprávnění k podnikání, IČ 
a převažující náplň činnosti); oprávněním k podnikání je 
typicky živnostenský list nebo koncesní listina, náplní činnosti 
pak předmět podnikání podle oprávnění k podnikání nebo 
skutečná činnost odpovídající oprávnění k podnikání 

 
 
      
 
 

      

Jiný osobní příjem (uveďte jaký), např. důchody či jiné 
sociální dávky, příjmy spolupracující osoby atp. 

 
 
      
 
 

      

2 Výši příjmu uvádějte vždy v měně, ve které je denominován. 

VI. Prohlášení klienta o majetku a příjmech 
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Bod 2. Majetek 

Klient tímto prohlašuje, že disponuje majetkem uvedeným v následující tabulce (dále jen „majetek“).  Disponováním se rozumí vlastnictví majetku klientem nebo rozhodování o nakládání 
s majetkem nebo výnosem z majetku vlastněném osobami klientovi blízkými. Osobami blízkými se rozumí zejména manžel(ka),  sourozenci,  rodiče, děti a vnuci. 

Popis 

(název fin. instituce, č. účtu, typ účtu) 
Jméno a příjmení vlastníka 

Typ vlastnictví 

(výhradní, podílové, 
SJM) 

Podíl v % 
Hodnota 
majetku 

Závazky 
váznoucí na 
majetku 

Hotovost a bankovní účty 

                                    

                                    

                                    
 

Popis  

(druh, obec, katastrální území, číslo popisné/evidenční) 
Jméno a příjmení vlastníka 

Typ vlastnictví 

(výhradní, podílové, 
SJM) 

Podíl v % 
Hodnota 
majetku 

Závazky 
váznoucí na 
majetku 

Nemovitosti 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    
 

Popis 

(druh cenného papíru, jméno emitenta) 
Jméno a příjmení vlastníka 

Typ vlastnictví 

(výhradní, podílové, 
SJM) 

Podíl v % 
Hodnota 
majetku 

Závazky 
váznoucí na 
majetku 

Kapitálový majetek (veřejně obchodovatelné cenné papíry) 
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Popis 

(automobil, loď, letadlo, starožitnosti, umělecké předměty, 
elektronika, vybavení domácnosti) 

Jméno a příjmení vlastníka 
Vztah 

vlastníka ke 
klientovi 

Typ vlastnictví 

(výhradní, podílové, 
SJM) 

Podíl v % 
Hodnota 
majetku 

Závazky 
váznoucí na 
majetku 

Movitý majetek 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
 

Popis 

(název, IČ převažující obor činnosti) 
Jméno a příjmení vlastníka 

Vztah 
vlastníka ke 
klientovi 

Typ vlastnictví 

(výhradní, podílové, 
SJM) 

Podíl v % 
Hodnota 
majetku 

Závazky 
váznoucí na 
majetku 

Společnosti, ve kterých má žadatel podíl  alespoň 20 % 

                                          

                                          

                                          

                                          
 

Pojistky a důchodové účty 
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Jiný majetek 

                                          

                                          

                                          
      

Bod 3. Závazky 
Tímto prohlašuji, že všechny závazky vztahující se k majetku dle bodu 2. stejně jako osobní závazky jsou uvedeny v následující tabulce: 

 
Závazky vztahující se k majetku ve vlastnictví 

klienta  nebo osobní závazky klienta 
Závazky vztahující se k majetku osob blízkých, 

uvedenému v bodu 2 

Typ závazku Aktuální  výše Měsíční splátka  Aktuální  výše Měsíční splátka  

Hypoteční úvěry                         

Spotřebitelské úvěry                                   

Úvěry ze stavebního spoření                         

Hotovostní půjčky a splátkový prodej                         

Splátkové karty                         

Osobní leasingy                         

Osobní záruky/garance                         

Jiné závazky/půjčky             

 

            

Výši závazků uvádějte vždy v měně, ve které jsou denominovány 

 
Bod 4. Místopřísežné prohlášení 
Klient tímto prohlašuje, že není v prodlení s plněním svých závazků, že proti němu nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, ani majetek uvedený v tomto 
prohlášení není předmětem výkonu rozhodnutí a není vedeno žádné řízení, které by k vydání exekučního titulu na tento majetek směřovalo a že v uplynulých letech nebyl 
majetek dle bodu 2, případně jeho další majetek předmětem výkonu rozhodnutí. Dále prohlašuje, že nebyl v úpadku, a že není v prodlení s plněním svých závazků, které 
by k prohlášení úpadku mohlo vést. Splátka úvěru poskytnutého klientovi Raiffeisenbank a.s. v rámci Margin Trading neohrozí uspokojování jeho základních životních 
potřeb a potřeb osob žijících s s ním ve společné domácnosti a řádné splácení všech jeho dosavadních závazků. Klient dále prohlašuje, že žádná část majetku dle bodu 
2 (případně jeho dalšího majetku) nepochází z výnosů trestné činnosti ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění. 
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Klient souhlasí s tím, aby Raiffeisenbank a.s. získala informace o jeho bonitě (zahrnující informaci o povaze a 
rozsahu případného porušení dřívějších závazků), platební morálce a důvěryhodnosti, které jsou nutné ke stanovení 
příslušné výše úvěru v rámci Margin Trading, a to z negativní databáze sdružení SOLUS (www.solus.cz), jehož je 
Raiffeisenbank a.s. členem.  
Klient se tímto zavazuje k součinnosti při předkládání dalších podkladů požadovaných Raiffeisenbank a.s. Klient 
tímto prohlašuje, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. Jakoukoliv jejich změnu se zavazuje bez 
zbytečného odkladu Raiffeisenbank a.s. sdělit. 
Klient prohlašuje, že    není osobou se zvláštním vztahem k bance     je osobou se zvláštním vztahem k bance.  
 
 
 
 
 
 
 

V       dne           

     Ověřený podpis klienta 
 

 
Ověřené podpisy osob blízkých, s jejímž majetkem klient disponuje: 

 

VII. Ostatní 


