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Rámcová zmluva o poskytovaní platobných služieb 
(podľa § 31 a nasl. zákona č. 492/2009 Z.z., o platobných službách) 

 

uzavretá medzi bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, 
Česká republika, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, 
vložka 2704, konajúcou prostredníctvom a vo veci organizačnej zložky Fio banka, a.s., 
pobočka zahraničnej banky, IČO: 36869376, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, zapísanej v 
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1875/B (ďalej aj 
len „Banka“), 
 

a klientom – právnickou osobou: 

Obchodné / Názov (presne podľa OR):  

IČO:  

Sp. zn.:  

Sídlo:  , , ,  

Korešpondenčná adresa:  , , ,  
 
Čestné vyhlásenie ohľadne statusu CRS a FATCA: 
Klient a všetky ovládajúce osoby (koneční užívatelia výhod) klienta sú výhradne daňovými 
rezidentmi Slovenskej republiky – ÁNO/NIE 
(V prípade zvolenia možnosti „NIE“ Banka žiada klienta o vyplnenie formulára CRS.) 
 
Klient je neamerická nefinančná entita a žiadna z jeho ovládajúcich osôb nie je určenou 
americkou osobou, ani americkým občanom alebo rezidentom – ÁNO/NIE 
(V prípade zvolenia možnosti „NIE“ Banka žiada klienta o vyplnenie formulára FATCA.)  
 
Kontakty: 
Telefón:  
Mobilný telefón:  
E-mail:  
 

Zastúpený právnickou osobou: (názov, IČO, sídlo) 

 Konajúca: (meno, priezvisko, rodné číslo, trvalá adresa - doklad, typ oprávnenia) 

 1.    

 2.    

Zastúpený fyzickou osobou: (meno, priezvisko, rodné číslo, trvalá adresa - doklad, typ 
oprávnenia) 

1.  -  -      -     -  

2.  -  -      -     -  

3.  -  -      -     -  

Pridelené číslo klienta:  

Číslo zriaďovaného účtu (bankové spojenie): 

EUR v Slovenskej republike:            /8330 

CZK v Českej republike:                      /2010 

iné meny a medzinárodné platby:  IBAN:      

                                                                SWIFT/BIC:  

Druh účtu:                Mena účtu:   
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Výpisy z účtu:     Spôsob preberania výpisov:   

 

Čl. I. Predmet rámcovej zmluvy 

1. Na základe rámcovej zmluvy Banka pre klienta zriadi a bude viesť bežný účet a zároveň mu 
poskytne elektronickú správu účtov (internetbanking), a to všetko za podmienok stanovených 
touto zmluvou a Obchodnými podmienkami k Rámcovej zmluve o poskytovaní platobných 
služieb, vydaných Bankou   (ďalej len „obchodné podmienky“). 

2. Banka môže klientovi poskytnúť, buď na jeho žiadosť akceptovanú Bankou, alebo na základe 
klientom akceptovanej ponuky Banky, aj ďalšie bankové produkty a služby, a to najmä 
vydanie platobnej karty, poskytnutie kontokorentného úveru, zriadenie ďalších účtov a 
podúčtov špecifikovaných v obchodných podmienkach.  

3. Práva a povinnosti z tejto zmluvy sa prednostne riadia ustanovením tejto zmluvy a ďalej 
obchodnými podmienkami. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú obchodné podmienky, Cenník a Sadzobník. Klient 
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením 
tejto zmluvy prevzal Predzmluvné informácie k Rámcovej zmluve o poskytovaní platobných 
služieb, obchodné podmienky, Cenník a Sadzobník, a to všetko v písomnej podobe, 
oboznámil sa s nimi, bez výhrad s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zmluvné strany 
sa dohodli, že Banka je oprávnená meniť obchodné podmienky, Cenník a Sadzobník 
spôsobom uvedeným v obchodných podmienkach. 
 

Čl. II. Komunikácia 

1. Banka sa s klientom dohodla, že pre ich vzájomnú komunikáciu spojenú s využívaním, 
rušením a zriaďovaním bankových a platobných služieb budú využívať elektronickú správu 
účtov (internetbanking) alebo pobočky Banky.  

2. Pri komunikácii s klientom prostredníctvom internetbankingu Banka overí jeho totožnosť na 
základe nasledovných úkonov, ktoré klient v  internetbankingu zrealizuje:  

a) zadaním užívateľského mena a hesla pri prihlásení do internetbankingu a 
b) autorizáciou u pokynov, u ktorých je autorizácia vyžadovaná podľa obchodných 

podmienok.  
 

Čl. III. Súhlasy a prehlásenia 

1. Osoba zastupujúca klienta podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bola prostredníctvom 
Informačného memoranda Banky, ktorého aktuálne znenie je dostupné na webe 
https://www.fio.sk/o-nas/manualy-dokumenty-cenniky/informacne-materialy a taktiež na 
ktoromkoľvek klientskom pracovisku Banky, informovaná o spracúvaní osobných údajov, ako 
i o jej právach, ktoré jej v oblasti ochrany osobných údajov priznávajú príslušné právne 
predpisy. 

 

Čl. IV. Záverečné ustanovenia 

1. Táto rámcová zmluva sa uzatvára podľa slovenského právneho poriadku na dobu neurčitú a 
nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak je zmluva 
uzatváraná zároveň v slovenskom znení a v znení v inom jazyku, má prednosť znenie 
slovenské. 

2. Po ukončení zmluvného vzťahu sa ustanovenia tejto zmluvy vrátane jej súčastí a 
dokumentov, na ktoré zmluva odkazuje, použijú na vysporiadanie záväzkov a pohľadávok 
vzniknutých zo zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riadiť 
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slovenským právnym poriadkom a všetky spory plynúce z tejto zmluvy budú rozhodované 
výhradne slovenskými súdmi. Miestne príslušným súdom prvého stupňa je miestne príslušný 
súd Banky podľa adresy miesta činnosti Banky v Bratislave. V prípade uzavretia 
rozhodcovskej zmluvy má táto pred ustanoveniami predchádzajúcich dvoch viet prednosť. 

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto 
rámcovú zmluvu, obchodné podmienky, Cenník a Sadzobník prečítali, súhlasia s nimi a 
uzatvárajú túto zmluvu na základe svojej vážnej a slobodnej vôle, čo potvrdzujú svojim 
podpisom. 

 
, dňa .. 
 
 

za Banku:  za klienta – právnickú osobu: 

 

............................................ 

  

............................................ 

 

............................................ 
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 Protokol o nastavení autorizácie elektronických pokynov 

    k účtu   
 

Banka Fio banka, a.s., IČ: 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, 
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 2704, 
konajúca prostredníctvom a vo veci organizačnej zložky Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej 
banky, IČO: 36869376, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri 
vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1875/B (ďalej len „Banka“), 

 

Obchodné meno/ Názov (presne podľa OR):  

IČO:  

Spis. zn.:  

Sídlo:  , , ,  

Korešpondenčná adresa:  , , ,  

Kontakty: 

Telefón:  

Mobilný telefón:  

E-mail:  

Zastúpený právnickou osobou: (názov, IČO, sídlo) 

 

 Konajúci: (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu - doklad, typ 
oprávnenia) 

 1.    

 2.    

Zastúpený fyzickou osobou: (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu - doklad, 
typ oprávnenia) 

1.  -  -      -     -  

2.  -  -      -     -  

3.  -  -      -     -  

Pridelené číslo klienta:  

(ďalej len klient) 

 

sa dohodli, že nižšie uvedené fyzické osoby sú oprávnené a splnomocnené menom klienta a na 

jeho účet podávať pokyny prostredníctvom internetbankingu Banky (najmä k nakladaniu 

s peňažným zostatkom na účte, k uzatváraniu zmlúv a pod.), ktorých konkrétny prehľad je 

stanovený nižšie v stĺpci rozsah oprávnenia a uskutočňovať ďalšie služby poskytované k účtu 

a získavať informácie o účte a uskutočnených službách:  

 



5 
 

Meno a priezvisko: Rodné číslo: Rozsah oprávnenia:1)  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
1) Zobrazenie konta = právo prehliadať účet; Editácia konta = právo podávať príkazy; 
Podpisovanie pokynov = právo autorizovať pokyny 
 

Banka pokyn klienta spracuje potom, čo bude autorizovaný najmenej počtom osôb stanovených 

v nasledujúcej tabuľke podľa objemu pokynu či typu pokynu. Ak nie je v tabuľke stanovený 

objem pokynu a počty autorizujúcich osôb, potom platí, že ľubovoľný pokyn autorizuje jedna 

osoba. Objem pokynu je uvedený v mene účtu, pre pokyny v inej mene sa použije aktuálny 

referenčný kurz. Pre pokyny neobsahujúce peňažný objem (napr. zriaďovanie podúčtov 

a rušenie podúčtov) platí najvyšší požadovaný počet autorizujúcich osôb v tabuľke uvedený, 

pokiaľ nie je výslovne v tabuľke pri konkrétnom pokyne neobsahujúcom peňažný objem 

stanovené inak.    

Objem pokynu (od čiastky 
vrátane)/zmluva: 

Minimálny počet autorizujúcich osôb: 

  

  

  

Nastavenie podľa tohto protokolu sa vzťahuje na podúčty zriadené k účtu uvedenému v záhlaví 
tohto Protokolu, pokiaľ nie je pre podúčet nastavenie zmenené samostatným Protokolom.  
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Nastavení podľa tohto Protokolu je platné dňom prevzatia Protokolu bankou a ruší platnosť 
všetkých predchádzajúcich nastavení. 
 
, dňa . .  
 
 

za banku:  za klienta – právnickú osobu: 

 

............................................ 

  

............................................ 

 

............................................ 
 
 

   

 


