
www.nbcb.sk

Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava,
zapísané v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Okresným úradom v Bratislave, 

IČO 42053404, IČ DPH: SK2022686083, DIČ: 2022686083
Tel.č.: +421 2 5920 7584, +421 2 5920 7519, +421 2 5920 7517, E-mail: nbcb@nbcb.sk

Identifikácia žiadateľa 1):

Obchodná spoločnosť/Názov:  ...............................................................................................................................................................................
Sídlo:  .........................................................................................................................................................................................................................................

Identifikačné číslo (IČO):  .....................................................................  Daňové identifikačné číslo (DIČ):  ....................................  

Identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH):  .........................................  Právna forma: ...............................................................................

Telefónne číslo:  .........................................................................................  

  

Identifikácia osoby/osôb konajúcich vlastným menom, alebo za žiadateľa:
A.  Štatutárny orgán  Prokurista  na základe plnej moci 2)

Priezvisko:  .....................................................................................................  Meno:  ................................................................................................

Dátum narodenia *):  ..............................................................................  Rodné číslo 3):  ...............................................................................

Adr. trvalého bydliska:  ulica:  ............................................................  č.p./č.d:  .............................................................................................

 mesto:  .........................................................  PSČ:  .....................................................................................................

 krajina:  ........................................................

B.  Štatutárny orgán  Prokurista  na základe plnej moci 2) 4)

Priezvisko:  .....................................................................................................  Meno:  ................................................................................................

Dátum narodenia *):  ..............................................................................  Rodné číslo 3):  ...............................................................................

Adr. trvalého bydliska:  ulica:  ............................................................  č.p./č.d:  .............................................................................................

 mesto:  .........................................................  PSČ:  .....................................................................................................

 krajina:  ........................................................

1)  Vyplňte podľa zápisu v Obchodnom registri alebo v inej príslušnej evidencii; v súvislosti s podaním žiadosti je žiadateľ 
povinný predložiť výpis právnickej osoby z Obchodného registra, alebo z inej príslušnej evidencie (originál, alebo úradne 
overenú kópiu), ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.

2) Hodiace sa vyznačte.
3) Poskytnutie rodného čísla je dobrovoľné. Jeho uvedenie prispeje k zrýchleniu spracovania žiadosti.
4) Vyplňte len ak jednajú za spoločnosť 2 osoby spoločne.
*) V prípade cudzinca, ak Vám nebolo pridelené rodné číslo úradmi v SR.

ŽIADOSŤ O VÝPIS

z Nebankového registra klientskych informácií
(právnické osoby)



www.nbcb.sk

Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava,
zapísané v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Okresným úradom v Bratislave, 

IČO 42053404, IČ DPH: SK2022686083, DIČ: 2022686083
Tel.č.: +421 2 5920 7584, +421 2 5920 7519, +421 2 5920 7517, E-mail: nbcb@nbcb.sk

Žiadateľ týmto žiada o poskytnutie informácie o zdroji, z ktorého boli získané údaje o spoločnosti. Informácie budú 
poskytnuté v lehote určenej Zákonom a doručené žiadateľovi poštou na dobierku (poštovné hradí žiadateľ). Informá-
cie budú v súlade so Zákonom poskytnuté bezplatne za úhradu materiálnych nákladov v spojených s poskytnutím 
informácií, a to vo výške 14 EUR za poskytnutie informácií v rozsahu do 10 strán A4 (NBCB má právo účtovať si za 
každú čo i len začatú stranu A4 úhradu materiálnych nákladov spojených s poskytnutím informácií vo výške 0,66 
EUR).

 Označte v prípade odpisu v anglickom jazyku

V  ................................................................. dňa:  .........................................   .....................................................................................
podpis žiadateľa/žiadateľov

 ....................................................................................
podpis žiadateľa/žiadateľov

Údaje overil pracovník  ...................................................

Žiadateľ svojim podpisom potvrdzuje prevzatie požadovaných informácií z Nebankového registra klientskych informácií.

V  ................................................................. dňa:  .........................................   .....................................................................................
podpis žiadateľa/žiadateľov

 ....................................................................................
podpis žiadateľa/žiadateľov

ŽIADOSŤ O VÝPIS

z Nebankového registra klientskych informácií
(právnické osoby)


