
* povinný údaj, 1) u fyz. osôb – ak nie je, dátum narodenia, FO - podnikateľ uvádza RČ a IČO, 
2) skratka štátu podľa Zoznamu, 3) občania SR občiansky preukaz, občania iných krajín EU 
cestovný pas alebo občiansky preukaz, ostatní cestovný pas, 4) vždy osobne prítomný 
zástupca klienta (právnická osoba je osobne prítomná, ak koná za ňu osobne prítomný 
štatutárny orgán), ďalšie údaje o zástupcovi (o osobách, úkonmi ktorých zástupca koná) uveďte 
v prílohe, 5) nie je nutné vyplňovať, ak je zhodná s adresou trvalého pobytu 
 

Dodatok ku komisionárskej zmluve 
o stanovení autorizačného kódu 

 

uzavretej medzi obchodníkom s cennými papiermi 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 aj len „obchodník“), 

a klientom – fyzickou osobou 

 

Meno a priezvisko:7) Pohlavie8: 
Štát. 
prísl.:1) 

Miesto 
narodenia: 

R. č.:2) / IČO:8) 

        

Trvalý pobyt: Ulice + číslo Mesto, obec: PSČ: Štát:1) 
    

Korešpondenčná adresa:3) Ulice + 
číslo 

Mesto, obec: PSČ: Štát:1) 
    

Telefón: Mobilní telefón: Fax: E-mail: 
    

Druh preukazu 
totožnosti:4) 
 

Číslo: 
 

Krajina vydania:1)   Platný do:  Vydal: 
 

Druh preukazu 
totožnosti:9)  
  

Číslo:  Krajina vydania:1)  Platný do:  
Vydal: 
 

 

Zastúpený 

*Meno a priezvisko/ 
Obchodná firma/Názov: 

Pohlavie:8) 
Miesto 
narodeni
a:8) 

R. č.2) 

/IČO: 
Druh oprávnenia: 

      

*Trvalý pobyt/Sídlo: Ulice + 
číslo: 

*Mesto, obec: *PSČ: *Štát1): *Štátna 
príslušno
sť:      

Údaje o preukaze totožnosti 10) 

Druh preukaz totožnosti:4), 9) Číslo: 
Krajina 
vydania::1

) 

Platný do: Vydal: 
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Komisionárska zmluva, nazývaná prípadne tiež Obchodná zmluva – klientska, uzavretá medzi 
obchodníkom a klientom dňa .. (všetko skôr i ďalej len „komisionárska zmluva“; ak bola 
komisionárska zmluva uzatvorená pred 1.11.2014, bola pôvodne uzatvorená medzi klientom a 
obchodníkom s cennými papiermi Fio o.c.p., a. s., IČO 35 960 990) sa doplňuje o nasledujúce 
práva a povinnosti klienta a obchodníka: 

 
1. Klient si v rámci podmienok telefonickej komunikácie uvedených v komisionárskej zmluve 

stanovuje nasledujúci autorizačný kód:     
 
2. Klient je oprávnený si pomocou tohto autorizačného kódu zmeniť svoje heslo pre 

telefonickú komunikáciu, a to telefonicky na špeciálnej linke obchodníka +421 2 2085 
0411 

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

4. Obchodník je oprávnený umožniť klientovi zmenu hesla pre telefonickú komunikáciu tiež 
elektronicky prostredníctvom komunikačného programu používaného klientom k 
elektronickej komunikácii s obchodníkom. 

5. Platnosť tohoto dodatku je ukončená najneskôr zánikom účinnosti komisionárskej zmluvy 
alebo zmenou autorizačného kódu, ktorú klient môže vykonať uzavretím nového dodatku 
spôsobom uvedeným v zmluve. 

 
, dňa .. 
 
 
 ....................................................... ....................................................... 
  za obchodníka (za) klient(a) 
                               


