
ÚDAJE O OSOBÁCH                                              
VSTUPUJÚCICH DO ÚVEROVÉHO VZŤAHU

Priezvisko, meno, titul:

Rodné priezvisko:

Rodné číslo: IČO: Funkcia:

Adresa trvalého pobytu:

Kontaktná adresa*:

Adresa pre účely katastra**:

Rodinný stav:  Štátne občianstvo:

Typ identifikačného dokladu (ID):  Dátum vystavenia ID:

Číslo ID:

Priezvisko, meno, titul:

Rodné priezvisko:

Rodné číslo: IČO: Funkcia:

Adresa trvalého pobytu:

Kontaktná adresa*:

Adresa pre účely katastra**:

Rodinný stav:  Štátne občianstvo:

Typ identifikačného dokladu (ID):  Dátum vystavenia ID:

Číslo ID:

Priezvisko, meno, titul:

Rodné priezvisko:

Rodné číslo: IČO: Funkcia:

Adresa trvalého pobytu:

Kontaktná adresa*:

Adresa pre účely katastra**:

Rodinný stav:  Štátne občianstvo:

Typ identifikačného dokladu (ID):  Dátum vystavenia ID:

Číslo ID:

1. PREDÁVAJÚCI

Konzultácia č.

2. PREDÁVAJÚCI

3. PREDÁVAJÚCI

*  vypĺňa sa iba v prípade, že sa kontaktná adresa líši od adresy trvalého pobytu
**  adresa, na ktorú kataster zašle dokumenty súvisiace so zriadením záložného práva. V prípade, ak je adresa zhod-

ná s adresou trvalého pobytu, tak nevypĺňať. Katastrálny úrad doručuje zásielky výhradne na adresu v rámci SR.



Svojim podpisom potvrdzujem, že údaje, ktoré som poskytol/poskytla Tatra banke, a.s. sú pravdivé  
a súhlasím, že budem znášať všetky náklady súvisiace s dodatočnou úpravou úverovej dokumentácie vypra-
covanej na základe chybne uvedených údajov v tejto prílohe.

Priezvisko, meno, titul:

Rodné priezvisko:

Rodné číslo: 

Adresa trvalého pobytu:

Kontaktná adresa*:

Adresa pre účely katastra**:

Rodinný stav:  Štátne občianstvo:

Typ identifikačného dokladu (ID):  Dátum vystavenia ID:

Číslo ID:

Priezvisko, meno, titul:

Rodné priezvisko:

Rodné číslo: 

Adresa trvalého pobytu:

Kontaktná adresa*:

Adresa pre účely katastra**:

Rodinný stav:  Štátne občianstvo:

Typ identifikačného dokladu (ID):  Dátum vystavenia ID:

Číslo ID:

4. ZÁLOŽNÝ RUČITEĽ

5. ZÁLOŽNÝ RUČITEĽ

V:                                          dňa:  

Podpis žiadateľa......................................................  

*  vypĺňa sa iba v prípade, že sa kontaktná adresa líši od adresy trvalého pobytu
**  adresa, na ktorú kataster zašle dokumenty súvisiace so zriadením záložného práva. V prípade, ak je adresa zhod-

ná s adresou trvalého pobytu, tak nevypĺňať. Katastrálny úrad doručuje zásielky výhradne na adresu v rámci SR.
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