
 
 

Dodatok k Rámcovej zmluve - investičnej 
o stanovení autorizačného kódu 

(ďalej aj len „dodatok“) 

uzatvorený 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 Nám. SNP 
21, Bratislava 811 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom 
Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1875/B. 
(ďalej tiež ako „banka“) 
 
a klientom – fyzickou osobou: 
 
Titul, meno a priezvisko: _________________________________    

Rodné číslo (ak nie je RČ pridelené, iný identifikátor nahradzujúci RČ) :  _____________    

IČO (uzavírá-li FO smlouvu jako podnikatel): _______________ 

pohlavie: _______________ 

Miesto narodenia: _______________ 

Státní příslušnost: _______________ 

Politicky exponovaná osoba podľa zákona č. 297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou 
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov činnosti: _______________ 

Preukaz totožnosti: (druh - štát - číslo - platnosť) 

1.    _________________________________________    

2.    _________________________________________    

Adresa trvalého pobytu:  ___________________________________   

Korešpondenčná adresa:  ___________________________________ 

Kontakty:   Telefón: _____________________   

        Mobilný telefón: _____________________ 

        E-mail: _____________________ 

Zastúpený právnickou osobou: (název, IČO, sídlo) 

 

 Konajúci: (priezvislo, meno - rodné číslo - trvalá adresa – doklad - typ oprávnenia) 

 1.  _________________________________________     

 2.  _________________________________________   

 

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

1.  _________________________________________    

2.  _________________________________________    

3.  _________________________________________    

 
(ďalej tiež ako „klient“) 



 
 
 

spolu dnešným dňom uzatvorili Dodatok k rámcovej zmluve – investičnej uzatvorenej 
medzi klientom a bankou dňa ........................... (ďalej aj len „Rámcová zmluva“), ktorým 
sa do Rámcovej zmluvy doplňuje nasledujúce:   
 

1. Klient si v rámci podmienok telefonickej komunikácie uvedených v oddiely 
A Obchodných podmienok k Rámcovej zmluve – investičnej stanovuje nasledujúci 
autorizačný kód:   

2. Klient je oprávnený si pomocou tohto autorizačného kódu zmeniť svoje heslo pre 
telefonickú komunikáciu, a to telefonicky na príslušnej špeciálnej linke Banky 
uvedenej v Obchodných podmienkach k Rámcovej zmluve – investičnej; v čase 
podpisu tohto dodatku ide o telefónne číslo: +421 2 2085 0411. 

3. Banka je pred zmenou hesla pre telefonickú komunikáciu povinná od klienta 
vyžadovať meno/ obchodné meno/ názov, rodné číslo/ IČO, číslo obchodného 
účtu, aktuálne heslo pre telefonickú komunikáciu a korektný autorizačný kód. 

4. Banka je opravená umožniť klientovi zmenu hesla pre telefonickú komunikáciu tiež 
elektronicky prostredníctvom komunikačného programu používaného klientom 
k elektronickej komunikácii s bankou (e-Broker). 

5. Účinnosťou tohto dodatku je ukončená zmena autorizačného kódu, ktorú klient 
môže vykonať uzatvorením nového dodatku s bankou.     

 
Ostatné ustanovenia Rámcovej zmluvy zostávajú bez zmeny. 

Tento dodatok nadobúda účinnosti dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami.  

 

________________, dňa _________________ 
 

 

 

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

                              za banku                                                  (za) klient(a) 

 


