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Rámcová zmluva - investičná 
(ďalej len „Zmluva“)  

uzatvorená medzi 

zahraničnou bankou Fio banka, a.s., IČ: 618 58 374, so sídlom 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: 36 869 376, so sídlom Dunajská 1, Bratislava 811 08, 
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 
1875/B (ďalej tiež ako „banka“) 

a klientom – právnickou osobou: 

Obchodné meno/ Názov:  
IČO:  
LEI: 
Spis. 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 (V prípade zvolenia možnosti „NIE“ Banka žiada klienta 

o vyplnenie formulára CRS):  ÁNO/NIE 
 

Klient je neamerická nefinančná entita a žiadna z jeho ovládajúcich osôb nie je určenou 
americkou osobou, ani americkým občanom alebo rezidentom (V prípade zvolenia možnosti 
„NIE“ Banka žiada klienta o vyplnenie formulára FATCA.):  ÁNO/NIE 

Kontakty: 
Telefón:  
Mobilný telefón:  
E-mail:  

Zastúpený právnickou osobou (Obchodné meno, IČO, sídlo): 
 

Konajúci (priezvisko – meno – rodné číslo – trvalý pobyt – typ oprávnenia) 
1.  -  -  -  -   

2.  -  -  -  -  

Zastúpený fyzickou osobou (priezvisko – meno – rodné číslo – trvalý pobyt – typ oprávnenia): 

1.  -  -  -  -  -  -  
2.  -  -  -  -  -  -  

3.  -  -  -  -  -  -  

 (ďalej tiež ako „klient“) 
(banka a klient spolu taktiež ako „zmluvné strany“) 

 
spolu nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku uzavreli Zmluvu s nasledujúcim znením: 
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Čl. I 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom Zmluvy je poskytovanie (i) investičných služieb opísaných v čl. I-A Zmluvy (ďalej 
tiež ako „Komisionárska zmluva“), (ii) úveru v rôznych menách uvedenom v čl. I-B Zmluvy 
(ďalej tiež ako „Zmluva o úvere v rôznych menách“) a (iii) úveru a pôžičke na obchody 
s finančnými nástrojmi uvedených v čl. I-C Zmluvy (ďalej tiež ako „Zmluva o úvere a pôžičke 
na obchody s finančnými nástrojmi“).  

2. Zmluva nadobudne platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami, s výnimkou čl. I-C, 
pri ktorom je podmienkou platnosti podpísanie Súhlasu na používanie finančných nástrojov, 
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. V deň, kedy dôjde k podpísaniu Zmluvy 
oboma zmluvnými stranami, nadobúda Zmluva účinnosť v rozsahu čl. I, čl. I-A, čl. II a čl. III. 

3. Čl. I-B a I-C Zmluvy nadobúdajú účinnosť splnením odkladacích podmienok ich účinnosti, 
spočívajúcich v aktivácii. Aktivácia nastáva:   

a) v prípade čl. I-C splnením všetkých nasledujúcich odkladacích podmienok účinnosti: 
označením krížikom pri klientom zvolenej mene úverového rámca v rámci čl. I-C Zmluvy, 
uvedením požadovanej výšky úverového rámca klientom, podpisom Zmluvy a   vložením 
elektronickej správy o pristavení úverového rámca v klientom zvolenej mene a výške 
(aktivácia účinnosti) bankou klientovi do jeho elektronickej aplikácie e-Broker,  

b) v prípade čl. I-B splnením všetkých nasledujúcich odkladacích podmienok účinnosti: 
označením krížikom pri čl. I-B Zmluvy (aktivácia účinnosti) a podpisom Zmluvy, 

c) v prípade čl. I-B a I-C po podpise Zmluvy elektronickým úkonom autorizovaným klientom 
pomocou autorizačného kódu prostredníctvom elektronickej aplikácie „e-Broker“ slúžiacej 
ako komunikačný prostriedok medzi bankou a klientom. Postup stanovený pre aktiváciu 
príslušnej zmluvy o úvere elektronickým úkonom je stanovený v dokumente „Aktivácia 
zmlúv o úveroch“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Klient berie na vedomie a 
súhlasí s tým, že banka nie je povinná klientom uskutočnenú aktiváciu účinnosti 
príslušnej zmluvy o úvere podľa tohto písmena akceptovať. 

4. Právne vzťahy vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou sa riadia prednostne ustanoveniami 
tejto zmluvy a ďalej účinnými ustanoveniami Obchodných podmienok k Rámcovej zmluve – 
investičnej (ďalej aj len „obchodné podmienky“), ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.   

 
Čl. I-A 

(Komisionárska zmluva) 
Elektronická a telefonická komunikácia: 
Užívateľské meno klienta pre e-Broker:  
Heslo pre prvé prihlásenie:  
Elektronické úkony budú autorizované pomocou SMS: 

Autorizácia obchodných pokynov pomocou SMS:  

Klient žiada banku, aby autorizačný kód zasielala klientovi na telefónne číslo:  

Klient volí dĺžku autorizačného kódu:   znakov 

Klient  volí počet pokusov pre zadanie kódu:  pokusov 

Platnosť SMS kódu od odoslania bankou:  minút 

Heslo pre telefonickú komunikáciu:  
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1. Banka ako obchodník s cennými papiermi, resp. pobočka zahraničného obchodníka 
s cennými papiermi (pre účely tejto čiastkovej zmluvy ďalej taktiež ako „Obchodník“) sa od 
účinnosti (podľa čl. I ods. 2 Zmluvy) Komisionárskej zmluvy zaväzuje na základe pokynov 
klienta svojím menom na účet klienta vykonávať činnosti smerujúce k dosiahnutiu kúpy alebo 
predaja finančných nástrojov na trhoch s finančnými nástrojmi v tuzemsku i v zahraničí alebo 
svojím menom na účet klienta uzatvárať obchody s finančnými nástrojmi s tretími osobami. 
Obchodník sa ďalej zaväzuje od účinnosti Komisionárskej zmluvy na základe žiadosti klienta 
svojím menom a na účet klienta vykonávať tiež ďalšie činnosti týkajúce sa finančných 
nástrojov, napr. obstarávanie vysporiadania obchodu s finančnými nástrojmi, obstarávanie 
predaja založených finančných nástrojov alebo obstarávanie konverzie mien. Klient sa 
zaväzuje banke (ako Obchodníkovi) zaplatiť za tieto činnosti úplatu (odmenu) podľa oddielu 
A čl. XII. obchodných podmienok.   

 

Vylúčenie oddielu A čl. XI. ods. 1 obchodných podmienok: (   ) áno ( X ) nie 
 

2.  Obchodník povedie klientovi tento obchodný účet: 

Číslo obchodného účtu (bankové spojenie): 

IBAN:   SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX 

Výpisy z účtu: ročné   Spôsob preberania výpisov: elektronicky 

Spôsob uloženia finančných nástrojov, u ktorých obchodník umožňuje voľbu:  

Umožniť elektronické prevodné príkazy na povolené účty (mimo účty klienta vedené 
bankou, resp. priamo Fio bankou, a.s.): 
1)  /  •  •  •  •  
2)  /  •  •  •  •  
3)  /  •  •  •  •  
4)  /  •  •  •  •  
5)  /  •  •  •  •  

 
3.  Právne vzťahy vzniknuté pri obchodovaní s finančnými nástrojmi a vykonávanie ďalších 

činností Obchodníkom pre klienta sa riadi prednostne Komisionárskou zmluvou a oddielom A 
obchodných podmienok. V rozsahu, v akom nie sú práva a povinnosti klienta a banky 
upravené v Komisionárskej zmluve a oddiele A obchodných podmienok, použijú sa 
primerane všeobecné a najbližšie ustanovenia Zmluvy a obchodných podmienok, ďalej sa 
použijú obchodné pravidlá trhov s finančnými nástrojmi, pravidlá osôb zaisťujúcich 
vysporiadanie obchodov a osôb vedúcich majetkové účty finančných nástrojov 
či deponujúcich finančné nástroje a obchodné zvyklosti príslušného štátu. 

4. Obchodník klientovi zriadi pri uzatvorení Zmluvy ďalší obchodný účet, ak klient zaškrtne 
nižšie uvedené políčko „ďalší obchodný účet“ a vyplní povinné údaje ďalšieho obchodného 
účtu. Klient môže zriadiť ďalší obchodný účet aj po uzavretí Zmluvy, a to aktiváciou ďalšieho 
obchodného účtu prostredníctvom aplikácie e-Broker. Aktiváciou ďalšieho obchodného účtu 
sa rozumie postup stanovený v dokumente „Aktivácia ďalšieho obchodného účtu“, ktorý je 
prílohou tejto Zmluvy. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že banka nie je povinná 
klientovi ďalší obchodný účet zriadiť.  

 
(  ) ďalší obchodný účet 
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Číslo obchodného účtu (bankové spojenie): 

IBAN:  SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX 

Výpisy z účtu: ročné   Spôsob preberania výpisov: elektronicky 

Spôsob uloženia finančných nástrojov, u ktorých obchodník umožňuje voľbu:  
 

Ďalší obchodný účet pre obchodovanie s FUTURES: 

Číslo obchodného účtu (bankové spojenie): 

IBAN:  SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX 

Výpisy z účtu: ročné   Spôsob preberania výpisov: elektronicky 
 

Čl. I-B 
(Zmluva o úvere v rôznych menách) 

(  ) aktivácia účinnosti 
1. Banka sa zaväzuje, že od účinnosti Zmluvy o úvere v rôznych menách za súčasného 

splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto článku Zmluvy a oddiele B obchodných 
podmienok poskytne klientovi na jeho obchodný účet kontokorentný úver v rôznych menách 
s celkovou maximálnou výškou oprávneného čerpania úveru stanovenou v oddiele B čl. I 
ods. 4 obchodných podmienok, a klient sa zaväzuje, že poskytnuté peňažné prostriedky 
použije len v súlade s účelom úveru vymedzeným v oddiele B čl. I ods. 7 obchodných 
podmienok, vráti poskytnuté peňažné prostriedky banke najneskôr ku dňu splatnosti 
stanovenom v oddiele B obchodných podmienok a uhradí banke úroky a ďalšie poplatky 
podľa oddielu B obchodných podmienok.  

2. Obchodný účet klienta (klienta) je účet klienta  vedený bankou.  
Referenčná mena (Čl. I ods. 4 oddielu B obchodných podmienok):  

3. Tento článok Zmluvy upravuje práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní 
kontokorentného úveru v rôznych menách bankou klientovi za účelom poskytnutia 
peňažných prostriedkov na vysporiadanie bankou obstarávaných klientových obchodov 
(nákupov a predajov) s finančnými nástrojmi (ďalej len „obchody“) vrátane nákladov 
na uzavretie obchodov.  

4. Vzťah klienta a banky zo Zmluvy o úvere v rôznych menách sa riadi prednostne 
ustanoveniami Zmluvy o úvere v rôznych menách a oddielu B obchodných podmienok, 
ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. V rozsahu, v akom nie sú práva a povinnosti 
klienta a banky upravené v Zmluve o úvere v rôznych menách a oddiele B obchodných 
podmienok, použijú sa všeobecné a najbližšie ustanovenia Zmluvy a obchodných 
podmienok. 

5. Klient prehlasuje a svojím podpisom nižšie potvrdzuje, že sa zoznámil s obsahom 
tejto zmluvy o úvere, s obchodnými podmienkami, dokumentom „Zoznam mien a Úrokový 
sadzobník“, a s príslušnými Cenníkmi služieb banky, že so všetkými týmito dokumentmi 
súhlasí, nemá k nim žiadne výhrady a zaväzuje sa ich dodržiavať. Ďalej prehlasuje a svojím 
podpisom nižšie potvrdzuje, že všetky dokumenty uvedené v predchádzajúcej vete mu boli 
poskytnuté riadne s dostatočným predstihom pred uzavretím Zmluvy o úvere v rôznych 
menách s tým, že prevzal ich vyhotovenie na trvanlivom médiu. 

6. Klient prehlasuje, že banke oznámil všetky skutkové a právne okolnosti, o ktorých ku dňu 
účinnosti Zmluvy  o úvere v rôznych menách vedel alebo vedieť musel, a ktoré sú 
relevantné vo vzťahu k dátumu účinnosti Zmluvy o úvere v rôznych menách. 
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Čl. I-C 
(Zmluva o úvere a pôžičke na obchody s finančnými nástrojmi) 

1. Banka sa zaväzuje, že od účinnosti Zmluvy o úvere a pri splnení podmienok uvedených 
v tomto článku Zmluvy a v obchodných podmienkach: 

a.1 poskytne na požiadanie klienta v jeho prospech peňažné prostriedky v podobe 
kontokorentného úveru v mene a výške dohodnutej v ods. 2 Zmluvy o úvere a 
pôžičke na obchody s finančnými nástrojmi, ktorý je určený výlučne na vysporiadanie 
obchodov (nákupov a predajov) s finančnými nástrojmi (ďalej len „obchody“) vrátane 
nákladov na uzatvorenie obchodov (ďalej len "vysporiadanie obchodov"), ktoré bude 
klient uzatvárať na základe svojich pokynov k obchodom finančnými nástrojmi 
podávaných banke (ďalej tiež len "pokyny"), a 

a.2 požičia klientovi finančné nástroje spĺňajúce podmienky stanovené bankou (ďalej 
len „požičateľné finančné nástroje“ ktorých výpočet je uvedený v aplikácii e-Broker 
alebo na stránkach banky www.fio.sk) (ďalej spoločne tiež len „pôžička“ a „pôžička 
finančných nástrojov“), ktoré sú určené výhradne na vysporiadanie obchodov 
(predajov) s finančnými nástrojmi, ktoré bude klient uzatvárať na základe svojich 
pokynov, 

ak nie je ďalej v Zmluve o úvere a pôžičke na obchody s finančnými nástrojmi alebo 
v obchodných podmienkach stanovené inak alebo ak sa nedohodne banka s klientom 
v konkrétnom prípade písomne inak. Klient sa zaväzuje vrátiť banke poskytnuté peňažné 
prostriedky a požičané finančné nástroje a zaplatiť banke úroky z úveru a poplatok za 
pôžičku finančných nástrojov, a to najneskôr ku dňu ukončenia účinnosti Zmluvy o úvere a 
pôžičke na obchody s finančnými nástrojmi, ak nie je ďalej alebo v obchodných 
podmienkach stanovené inak. 

 
2. Pre účely Zmluvy o úvere a pôžičke na obchody s finančnými nástrojmi banka zriadi a bude 

viesť klientovi obchodný účet, ktorý bude zároveň i úverovým účtom. Pravidlá pre vedenie 
úverového účtu sú upravené Komisionárskou zmluvou, Zmluvou o úvere a pôžičke na 
obchody s finančnými nástrojmi a oddielom C obchodných podmienok. V rozsahu, v akom 
nie sú práva a povinnosti klienta a banky pri vedení úverového účtu upravené 
v Komisionárskej zmluve, v Zmluve o úvere a pôžičke na obchody s finančnými nástrojmi, 
v oddiele C obchodných podmienok, použijú sa primerane všeobecné a najbližšie 
ustanovenia  Zmluvy a obchodných podmienok, ďalej sa použijú obchodné pravidlá trhov 
s finančnými nástrojmi, pravidlá osôb zaisťujúcich vysporiadanie obchodov a osôb vedúcich 
majetkové účty finančných nástrojov či deponujúcich finančné nástroje a obchodné zvyklosti 
príslušného štátu. 

  
3. Aktivácia účinnosti. 

(  ) aktivácia účinnosti úverového rámca v mene CZK 

klientom požadovaná výška úverového rámca:  CZK 

Úverový rámec je dohodnutý nasledovne: 

Úverový program:  

Výška úverového rámca: 10,- Kč (slovom "desať korún českých"). Zmenu výšky môže klient 
uskutočniť pri aktivácii Zmluvy o úvere a pôžičke na obchody s finančnými nástrojmi.                                 

Prvé obdobie účinnosti Zmluvy o úvere:  do  
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Úrokové navýšenie úroku z úveru je dohodnuté pri úvere poskytnutom v Kč pri udelení a trvaní 
plnomocenstva podľa oddielu C čl. I ods. 12 obchodných podmienok vo výške 3,50 % p.a. pre 
úverový program „pre aktívne obchodovanie (špekulant)“ a vo výške 0,00 % p.a. pre úverový 
program „pre dlhodobé investovanie (investor)“, inak sa použije úrokové navýšenie vo výške 
8,50 % p.a. pre úverový program „pre aktívne obchodovanie (špekulant)“ a vo výške 5,00 % 
p.a. pre úverový program „pre dlhodobé investovanie (investor)“.                                                           

Základná sadzba banky pre úvery na obchodovanie s finančnými nástrojmi ku dňu podpisu 
Zmluvy o úvere a pôžičke na obchody s finančnými nástrojmi činí: 10,5 % p. a. pri úvere 
poskytnutom v Kč. V prípade neskoršej (tzn. po uzavretí Zmluvy) aktivácie Zmluvy o úvere a 
pôžičke na obchody s finančnými nástrojmi platí, že výška tejto základnej sadzby, aktuálna ku 
dňu takejto neskoršej aktivácie, je uvedená v príslušnom sadzobníku (prípadne cenníku) banky. 

Číslo obchodného účtu a zároveň úverového účtu (bankové spojenie):  

IBAN:   SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX 

Výpisy z účtu: ročne   Spôsob preberania výpisov: elektronicky 
 

(  ) aktivácia účinnosti úverového rámca v mene EUR 

    klientom požadovaná výška úverového rámca:  EUR 
Úverový rámec je dohodnutý nasledovne: 
Výška úverového rámca: 10,-EUR (slovom „desať eur“). Zmenu výšky môže klient 
uskutočniť pri aktivácii Zmluvy o úvere a pôžičke na obchody s finančnými nástrojmi. 

Prvé obdobie účinnosti Zmluvy o úvere: od  do   

Úrokové navýšenie úroku z úveru je dohodnuté pri úvere poskytnutom v EUR pri udelení 
a trvaní plnomcenstva podľa oddielu C čl. I ods. 12 obchodných podmienok vo výške 0,00 % 
p.a., inak sa použije úrokové navýšenie vo výške 5,00 % p.a.  
Základná sadzba banky pre úvery na obchodovanie s finančnými nástrojmi ku dňu podpisu 
Zmluvy o úvere a pôžičke na obchody s finančnými nástrojmi činí: 8,5 % p. a. pri úvere 
poskytnutom v EUR. V prípade neskoršej (tzn. po uzavretí Zmluvy) aktivácie Zmluvy o úvere 
a pôžičke na obchody s finančnými nástrojmi platí, že výška tejto základnej sadzby, aktuálna 
ku dňu takejto neskoršej aktivácie, je uvedená v príslušnom sadzobníku (prípadne cenníku) 
banky. 

      Číslo obchodného účtu a zároveň úverového účtu (bankové spojenie): 

      IBAN:   SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX 

      Výpisy z účtu: ročne   Spôsob preberania výpisov: elektronicky 
 

 (  ) aktivácia účinnosti úverového rámca v mene USD 
      klientom požadovaná výška úverového rámca:  USD 

Úverový rámec je dohodnutý nasledovne: 
Výška úverového rámca: 10,-USD (slovom „desať amerických dolárov“). Zmenu výšky 
môže klient uskutočniť pri aktivácii Zmluvy o úvere a pôžičke na obchody s finančnými 
nástrojmi. 

Prvé obdobie účinnosti Zmluvy o úvere:  do   
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Úrokové navýšenie úroku z úveru je dohodnuté pri úvere poskytnutom v USD pri udelení 
a trvaní plnomocenstva podľa oddielu C čl. I ods. 12 obchodných podmienok vo výške 0,00 
% p.a., inak sa použije úrokové navýšenie vo výške 5,00 % p.a. 

Základná sadzba banky pre úvery na obchodovanie s finančnými nástrojmi ku dňu podpisu 
Zmluvy o úvere a pôžičke na obchody s finančnými nástrojmi činí: 8,5 % p. a. pri úvere 
poskytnutom v USD. V prípade neskoršej (tzn. po uzavretí Zmluvy) aktivácie Zmluvy o úvere 
a pôžičke na obchody s finančnými nástrojmi platí, že výška tejto základnej sadzby, aktuálna 
ku dňu takejto neskoršej aktivácie, je uvedená v príslušnom sadzobníku (prípadne cenníku) 
banky. 

      Číslo obchodného účtu a zároveň úverového účtu (bankové spojenie): 

       IBAN:   SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX 

Výpisy z účtu: ročne   Spôsob preberania výpisov: elektronicky 
 

4. Vzťah klienta a banky zo Zmluvy o úvere sa riadi prednostne ustanoveniami Zmluvy 
o úvere a pôžičke na obchody s finančnými nástrojmi a oddielom C obchodných 
podmienok, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. V rozsahu, v akom nie sú práva a 
povinnosti klienta a banky upravené v Zmluve o úvere a pôžičke na obchody s 
finančnými nástrojmi a v oddiele C obchodných podmienok, použijú sa primerane 
najbližšie a všeobecné ustanovenie Zmluvy a obchodných podmienok. 

5. Prehlásenie klienta 
a) Klient prehlasuje a svojím podpisom Zmluvy potvrdzuje, že si je plne vedomý účinnosti 

Zmluvy o úvere a pôžičke na obchody s finančnými nástrojmi a udeľuje banke 
oprávnenie a plnomocenstvá, najmä plnomocenstvá na predaj finančných nástrojov 
podľa oddielu C čl. I ods. 11 obchodných podmienok, plnomocenstvá na nákup 
finančných nástrojov podľa oddielu C čl. I ods. 12 obchodných podmienok a 
plnomocenstvá na všetky ostatné dispozície s finančnými nástrojmi podľa oddielu C čl. I 
ods. 13 obchodných podmienok okrem tých, ktoré sú obsahom súhlasu podľa oddielu C 
čl. I ods. 15 obchodných podmienok. 

b) Klient prehlasuje a svojím podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil so Zmluvou 
o úvere a pôžičke na obchody s finančnými nástrojmi, s obchodnými podmienkami, 
dokumentom „Zoznam povolených trhov“, dokumentom „Zoznam mien a Úrokových 
sadzieb“ a s príslušnými Cenníkmi služieb banky, že so všetkými týmito dokumentmi 
súhlasí, nemá k nim žiadne výhrady a zaväzuje sa ich dodržiavať. Ďalej prehlasuje 
a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky dokumenty uvedené v predchádzajúcej vete mu 
boli poskytnuté s dostatočným predstihom pred uzatvorením Zmluvy o úvere a pôžičke 
na obchody s finančnými nástrojmi s tým, že prevzal ich vyhotovenie na trvanlivom 
médiu. 

6. Klient prehlasuje, že banke oznámil všetky skutkové a právne okolnosti, o ktorých 
k dátumu aktivácie Zmluvy o úvere a pôžičke na obchody s finančnými nástrojmi vedel 
alebo musel vedieť, a ktoré sú relevantné vo vzťahu k účinnosti Zmluvy o úvere a pôžičke 
na obchody s finančnými nástrojmi. 

 
Čl. II 

Všeobecné ustanovenia 
1. Ak banka písomne neoznámi klientovi inak, klient je vždy povinný z účinnej Zmluvy o úvere 

v rôznych menách a z účinnej Zmluvy o úvere a pôžičke na obchody s finančnými nástrojmi 
plniť banke a výlučne iba banke, a to tak, ako je v uvedených zmluvách dohodnuté.   
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2. Zmluvné strany výslovne svojím podpisom nižšie potvrdzujú, že základné podmienky tejto 
Zmluvy sú výsledkom ich vzájomného rokovania a každá zo zmluvných strán mala 
príležitosť ovplyvniť obsah základných podmienok tejto Zmluvy. 

3. V prípade ak bude zmluvná pokuta uložená bankou klientovi na základe tejto Zmluvy 
znížená súdom, zostáva banke zachované právo na náhradu škody vo výške, v akej škoda 
prevyšuje čiastku určenú súdom ako primeranú, a to bez akéhokoľvek ďalšieho 
obmedzenia. Ak akýkoľvek právny predpis stanoví výšku zmluvnej pokuty (penále) pre 
porušenie zmluvnej povinnosti (kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy), potom nebude 
takým nárokom nijako dotknuté právo na náhradu škody vo výške, v akej prevyšuje penále či 
zmluvnú pokutu stanovenú zákonom. 

4. Ak má klient voči banke niekoľko peňažných záväzkov a klient neurčí, ktorý záväzok plní, 
platenie sa týka najprv záväzku, ktorého splnenie nie je zabezpečené alebo je najmenej 
zabezpečené, inak záväzku najskôr splatného. O tom, ktorý záväzok je najmenej 
zabezpečený, rozhoduje banka. 

5. Klient prehlasuje, že banke oznámil všetky skutkové a právne okolnosti, o ktorých k dátumu 
uzatvorenia tejto Zmluvy  vedel alebo vedieť musel, a ktoré sú relevantné vo vzťahu 
k uzatvoreniu tejto Zmluvy 

6. Klient nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči banke proti pohľadávkam banky 
voči klientovi podľa tejto Zmluvy. 

7. Strany si neprajú, aby nad rámec výslovných ustanovení tejto Zmluvy boli akékoľvek práva a 
povinnosti odvodzované z doterajšej či budúcej praxe zavedenej medzi stranami či zo 
zvyklostí zachovávaných všeobecne či v odvetví týkajúcom sa predmetu plnenia 
spomenutých zmlúv, ibaže je v Zmluve výslovne dohodnuté inak. Strany si potvrdzujú, že si 
nie sú vedomé žiadnych doteraz medzi nimi zavedených obchodných zvyklostí či praxe.  

8. Ak klient v súvislosti so Zmluvou udelí banke akékoľvek plnomocenstvo, je  oprávnený také 
plnomocenstvo odvolať až po úplnom splatení všetkých svojich záväzkov voči banke 
vyplývajúcich zo Zmluvy. 
 

Čl. III. 
Záverečné ustanovenia 

1. Klient je povinný vyplniť pravdivo a úplne všetky povinné údaje o sebe vyžadované Zmluvou. 
Povinnosť uvedená v predchádzajúcej vete sa rovnako vzťahuje i na osoby, ktoré klienta pri 
podpisu Zmluvy zastupujú či konajú v jeho mene. Klient je ďalej povinný bez zbytočného 
odkladu oznamovať banke všetky zmeny údajov vyžadovaných Zmluvou a zaistiť rovnaké 
splnenie povinností aj od oprávnených a splnomocnených osôb. 

2. V prípade, že klienta – fyzickú osobu priamo či nepriamo zastupuje, koná v jeho mene 
obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom (či podobnom) registri, je táto obchodná 
spoločnosť povinná pred uzatvorením Zmluvy banke predložiť aktuálny výpis z 
obchodného registra. V prípade výpisu (listiny) v cudzom jazyku je obchodná spoločnosť 
povinná banke odovzdať originál alebo úradne osvedčenú kópiu vrátane originálu prekladu 
tohto výpisu (listiny) preloženého tlmočníkom zapísaným v zozname znalcov a tlmočníkov 
vedených v niektorom z krajských súdov v SR (banka si urobí kópiu originálu prekladu a 
vráti ju späť obchodnej spoločnosti). Úradný preklad nie je potrebný v prípade dokumentov 
v českom jazyku. Klient sa po dobu účinnosti Zmluvy zaväzuje banke oznámiť akúkoľvek 
zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri u obchodnej spoločnosti uvedenej v prvej 
vete tohto odseku.    

3. Zmluvné strany sú oprávnené Zmluvu vypovedať i bez uvedenia dôvodu, a to písomnou 
výpoveďou s výpovednou lehotou 30 dní, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúceho 
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kalendárneho mesiaca po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej 
strane. V prípade, že výpoveď nebude doručená druhej strane z akéhokoľvek dôvodu, 
považuje sa za okamžik doručenia ten deň, v ktorom sa výpoveď dostala do dispozičnej 
sféry druhej strany. Doručenie výpovede Zmluvy jednej zo zmluvných strán sa automaticky 
považuje za doručenie výpovede Komisionárskej zmluvy, účinnej Zmluvy o úvere v rôznych 
menách a účinnej Zmluvy o úvere a pôžičke na obchody s finančnými nástrojmi s tým, že 
výpovedná lehota u takto vypovedanej Komisionárskej zmluvy či akejkoľvek uvedenej 
účinnej úverovej zmluvy sa riadi príslušným ustanovením obchodných podmienok 
vzťahujúcich sa ku Komisionárskej zmluve či k akejkoľvek uvedenej účinnej úverovej 
zmluve.  

4. Zmluvné strany sú takisto oprávnené samostatne vypovedať Komisionársku zmluvu, Zmluvu 
o úvere v rôznych menách a Zmluvu o úvere a pôžičke na obchody s finančnými nástrojmi,  
a to za podmienok a spôsobom uvedených v obchodných podmienkach. Doručenie výpovedi 
Komisionárskej zmluvy jednej zo zmluvných strán sa automaticky považuje za doručenie 
výpovedi Zmluvy vrátane uvedenej účinnej úverovej zmluvy s tým, že výpovedná lehota u 
takto vypovedanej Zmluvy či akejkoľvek uvedenej účinnej úverovej zmluvy sa riadi 
príslušným ustanovením obchodných podmienok vzťahujúcim sa k Zmluve či k akejkoľvek 
uvedenej účinnej úverovej zmluve. Doručenie výpovede účinnej Zmluvy o úvere v rôznych 
menách či Zmluvy o úvere a pôžičke na obchody s finančnými nástrojmi jednej zo 
zmluvných strán sa nepovažuje za doručenie výpovede Zmluvy, Komisionárskej zmluvy či 
inej uvedenej účinnej úverovej zmluvy. Vypovedanú a neúčinnú Zmluvu o úvere v rôznych 
menách či Zmluvu o úvere a pôžičke na obchody s finančnými nástrojmi môže klient 
opätovne aktivovať spôsobom uvedeným v čl. I ods. 3 písm. c) Zmluvy.   

5. Pri porušení zmluvnej povinnosti klienta vyplývajúcej zo Zmluvy je banka oprávnená 
okamžite Zmluvu písomne vypovedať. Výpoveď je účinná okamihom jej doručenia klientovi. 
V prípade, že výpoveď nebude klientovi z akéhokoľvek dôvodu doručená, považuje sa za 
okamih doručenia ten deň, v ktorom sa výpoveď dostala do dispozičnej sféry klienta. 
V prípade výpovede Zmluvy podľa tohto odseku sa vo vzťahu ku Komisionárskej zmluve, 
účinnej Zmluvy o úvere v rôznych menách či Zmluvy o úvere a pôžičke na obchody s 
finančnými nástrojmi postupuje podľa príslušného ustanovenia obchodných podmienok 
upravujúcich výpoveď Komisionárskej zmluvy či inej akejkoľvek uvedenej účinnej úverovej 
zmluvy z dôvodu porušovania zmluvných podmienok zo strany klienta.  

6. Ak je Zmluva uzatváraná zároveň v slovenskom jazyku a v inom jazyku, má prednosť 
slovenské znenie. 

7. Zmluva sa uzatvára podľa slovenského práva. Zmluva a Komisionárska zmluva sa 
uzatvárajú na dobu neurčitú. Zmluva o úveroch v rôznych menách sa uzatvára na dobu 
určitú stanovenú v oddiele B obchodných podmienok a Zmluva o úvere a pôžičke na 
obchody s finančnými nástrojmi sa uzatvára na dobu určitú stanovenú v oddiele C 
obchodných podmienok. 

8. Po ukončení zmluvného vzťahu sa ustanovenia Zmluvy vrátane jej súčastí a dokumentov, 
na ktoré sa Zmluva odkazuje, použijú na vysporiadanie dlhov a pohľadávok vzniknutých zo 
Zmluvy. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne vzťahy plynúce zo Zmluvy sa budú riadiť 
právnym poriadkom Slovenskej republiky a všetky z nich plynúce spory budú rozhodovať 
výhradne súdmi v Slovenskej republike, ak Zmluva neurčí inak.  

10. Klient svojim podpisom potvrdzuje, že bol zo strany banky v dostatočnom časovom 
predstihu pred poskytnutím finančných služieb opísaných v čl. I-A Zmluvy a pred účinnosťou 
Zmluvy o úvere v rôznych menách a Zmluvy o úvere a pôžičke na obchody s finančnými 
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nástrojmi informovaný o všetkých dôležitých aspektoch spojených s poskytovaním týchto 
finančných služieb a s nimi spojených platobných služieb a úvere, predovšetkým že mu boli 
poskytnuté a odovzdané dokumenty, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, 
Komisionárskej zmluvy, Zmluvy o úvere v rôznych menách a Zmluvy o úvere a pôžičke na 
obchody s finančnými nástrojmi, a to konkrétne dokumenty: Aktivácia zmlúv o úveroch, 
Aktivácia ďalšieho obchodného účtu, obchodné podmienky, Zoznam povolených trhov, 
Zoznam mien a Úrokových sadzieb, Súhlas na používanie finančných nástrojov, Cenník pre 
finančné operácie a služby, Ponuka a sadzobník úročenia účtov pre fyzické osoby, Ponuka 
a sadzobník úročenia účtov pre právnické osoby, Cenník základných služieb, Príloha k  
základnému cenníku služieb, Cenník služieb súvisiacich s úvermi na obchodovanie 
s finančnými nástrojmi, Informácie o Garančním fondu obchodníků s cennými papíry 
a o systéme ochrany vkladov a Zoznam koeficientov kritickej úrovne zaistenia. Svojím 
podpisom klient zároveň potvrdzuje, že prevzal informačný prehľad o systéme ochrany 
vkladov.  

11. Klient svojím podpisom nižšie potvrdzuje, že poskytnutým informáciám podľa ods. 10 tohto 
článku rozumie, všetky nejasnosti mu boli vysvetlené, a s poskytovaním investičných služieb 
podľa čl. I-A Zmluvy súhlasí. 

12. Klient čestne prehlasuje, že nemá dlhy s hroziacou žalobou či hroziacim vymáhaním, že na 
jeho osobu či majetok k dnešnému dňu nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo 
návrh na povolenie reštrukturalizácie, návrh na vykonanie súdneho alebo iného rozhodnutia 
alebo exekúcie, a ďalej tiež že nevie o skutočnostiach, ktoré majú či môžu  mať vplyv na 
obmedzenie klienta v nakladaní s jeho majetkom v akomkoľvek rozsahu. 

13. Zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu 
vrátane všetkých jej súčastí prečítali, súhlasia s nimi a uzatvárajú Zmluvu na základe svojej 
slobodnej vôle, čo potvrdzujú svojím podpisom. 
 

, dňa . .  
 

za banku:   za klienta – právnickou osobu:   
          
  

 
 
………………………………….. ………………………       ……………………………… 
                             


