
 
    

 

 

 

NOTIFIKACE PRO PRÁVNICKÉ OSOBY O ÚČASTI V NEBANKOVNÍM REGISTRU KLIENTSKÝCH 
INFORMACÍ (NRKI) 

V souvislosti se zajištěním efektivního plnění povinností a za účelem ochrany našeho zájmu na poskytování 
úvěrových produktů pouze důvěryhodným a bonitním klientům, kdy posuzujeme úvěruschopnost, jsme uživatelem 
Nebankovního registru klientských informací („NRKI“), který provozuje CNCB – Czech Non-Banking Credit 
Bureau, z.s.p.o.  

V rámci NRKI jsou zpracovávány informace, které si nebankovní věřitelské subjekty vzájemně poskytují o 
smluvních (úvěrových) vztazích mezi těmito subjekty a jejich klienty a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu 
vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti, resp. úvěruschopnosti, klientů nebankovních věřitelských subjektů. 

V souvislosti s naší účastí na NRKI do NRKI poskytujeme a z NRKI získáváme tyto údaje o Vaší společnosti: 

- identifikační údaje;  

- údaje vypovídající o tom, zda mezi Vaší společností a námi došlo k uzavření, příp. neuzavření smluvního 
vztahu;  

- údaje vypovídající o finančních závazcích Vaší společnosti a o plnění těchto závazků ze strany Vaší 
společnosti;  

- údaje vypovídající o zajištění závazků Vaší společnosti;  

- údaje vypovídající o tom, zda ohledně Vaší společnosti došlo k postoupení pohledávky; 

- údaje vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti (či platební morálce), resp. úvěruschopnosti Vaší společnosti, 
které jste nám sdělili, nebo které jsme o Vás získali v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného 
smluvního vztahu.  

Tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Bankovního registru klientských informací („BRKI“), který 
provozuje společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI 
a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i 
opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se 
smluvními vztahy mezi Vaší společností a uživateli NRKI a/nebo BRKI.  

Veškeré informace týkající se NRKI, účasti věřitelských subjektů na NRKI, vzájemného informování uživatelů 
NRKI a BRKI, jakož i poučení o všech právech klientů věřitelských subjektů v souvislosti s NRKI či vzájemným 
informováním uživatelů NRKI a BRKI, jsou uvedeny v Informačním memorandu Nebankovního registru 
klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Bankovním registrem 
klientských informací). dostupném na http://www.ilaustria.cz/informacni_memorandum_cz.pdf nebo 
www.cncb.cz. 
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