
 

Prehlásenie klienta 
 

 
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“ alebo „Banka“) 

 
Prehlasujem, že som bol zahr. bankou Fio banka, a.s. konajúcou prostredníctvom a vo 

veci organizačnej zložky Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej aj len „obchodník“ 
či „Banka“) v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením zmluvy informovaný o 
všetkých dôležitých aspektoch spojených s využívaním obchodníkom poskytovaných služieb, 
najmä že mi boli poskytnuté: 

- informácie o obchodníkovi a ním poskytovaných službách, 
- informácie o finančných nástrojoch, vrátane príslušných poučení a upozornení 

týkajúcich sa investovania do finančných nástrojov, 
- informácie o ochrane finančných nástrojov a peňažných prostriedkov klienta, 
- informácie o podmienkach (návrhu) zmluvy, ktorú som uzatvoril, 
- informácie o nákladoch a súvisiacich poplatkoch za služby poskytované 

obchodníkom, 
- informácie o mieste výkonu služby, 
- informácie o stratégii postupovania pokynov, 
- informácie týkajúce sa podávania reklamácií a 
- informácie o Garančnom fonde investícií. 
 
Prehlasujem, že všetkým poskytnutým informáciám rozumiem, resp. ak som 

niektorým z informácií nerozumel, upozornil som obchodníka na túto skutočnosť 
a následne mi takéto informácie boli vysvetlené. Súhlasím s vyhotovením kópie preukazu 
totožnosti. S poskytovaním služieb za podmienok, o ktorých som bol obchodníkom 
informovaný, súhlasím.  

 
Ďalej potvrdzujem, že v súvislosti s poskytnutím vyššie uvedených informácií zo 

strany obchodníka som od obchodníka prevzal aj tieto informačné materiály: 
- Informácie o obchodníkovi s cennými papiermi a ním poskytovaných službách 
- Informácie o finančných nástrojoch, o ochrane finančných nástrojov a peňažných 

prostriedkov klienta a niektoré ďalšie informácie týkajúce sa obchodovania 
s finančnými nástrojmi 

- Informácie o Garančním fondu obchodníků s cennými papíry a o systéme ochrany 
vkladov 

- Reklamačný poriadok 
- Stratégiu postupovania pokynov 
- Zoznam miest výkonu 
- Cenník základných služieb a Prílohu k základnému cenníku služieb (v aktuálnom 

znení) 
- Harmonogram pre podávanie pokynov 
- Kategorizáciu klienta s prílohou č. 1 (Podmienky pre zaobchádzanie s klientom (na 

jeho žiadosť) ako s profesionálnym klientom alebo ako s oprávnenou protistranou) a s 
prílohou č. 2 (Prehľad pravidiel uplatňovaných obchodníkom s cennými papiermi voči 
jednotlivým kategóriám klientov) 

 



 

Potvrdzujem, že som bol obchodníkom poučený o tom, že aktuálna podoba vyššie 
uvedených materiálov je zverejnená na www.fio.sk, a že som bol informovaný aj 
o presnom mieste na uvedenej internetovej stránke obchodníka, kde sú mi tieto dokumenty 
a informácie k dispozícií.  

 
Súhlasím, s tým, aby prostriedky, ktoré zverím obchodníkovi, boli vedené na súhrnných 

účtoch. Potvrdzujem, že som bol informovaný o tom, v ktorých prípadoch v súčasnosti 
obchodník drží aktíva svojich klientov na súhrnných účtoch, a že som bol obchodníkom 
upozornený na zvýšené riziká spojené s držaním aktív klientov na súhrnných účtoch. 
 

Informácie o spracúvaní osobných údajov 

Pred podpísaním tohto prehlásenia som sa oboznámil(a) s informáciami o spracúvaní 
osobných údajov, ktoré sú uvedené v Informačnom memorande 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. 
 

Súhlas klienta a potenciálneho klienta s poskytnutím údajov tvoriacich predmet 
bankového tajomstva 

 
V súvislosti s uzatvorením Rámcovej zmluvy - investičnej, akéhokoľvek jej dodatku, či zmluvy 
s Rámcovou zmluvou súvisiacou (ďalej aj len „Zmluva“), v zmysle § 91 ods. 1 Zákona o 
bankách súhlasím, aby Banka v prípade podania akejkoľvek mojej žiadosti o poskytnutie 
úveru (alebo spotrebiteľského úveru) ako aj v prípade prípadného následného uzatvorenia 
príslušnej zmluvy o úvere medzi mnou (ako klientom) a Bankou, či jej dodatku (za také 
dokumenty či úkony sa považuje aj aktivácia účinnosti (či úkony smerujúce k aktivácii 
účinnosti) takej časti Zmluvy, na základe ktorej je možné čerpať úver) poskytovala a 
sprístupňovala údaje o bankových obchodoch uzatvorených s Bankou (vrátane údajov 
získaných Bankou pri rokovaní o ich uzatvorení), ich zabezpečení, platobnej disciplíne z 
hľadiska splácania záväzkov, na účely posúdenia schopnosti klienta splácať úver v rozsahu a 
za podmienok uvedených v § 92a  Zákona o bankách: 

a) prevádzkovateľovi spoločného registra bankových informácií, ktorým je  spoločnosť 
Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810, so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 
09 Bratislava– Staré Mesto (ďalej „SRBI“),   

b) subjektom povereným spracúvaním údajov v SRBI, 
c) bankám a pobočkám zahraničných bánk, a 
d) prostredníctvom Non-Banking  Credit  Bureau,  záujmové združenie právnických osôb, 

IČO: 42 053 404, so sídlom Mlynské nivy 14, 82109 Bratislava-Staré Mesto(ďalej 
„NRKI“) oprávneným užívateľom NRKI, 

a to na dobu 5 rokov odo dňa ich poskytnutia a v prípade uzatvorenia bankového obchodu, 
na dobu stanovenú v Zákone o bankách. 
Uvedený súhlas sa týka taktiež situácie, kedy by som (klient alebo osoba zastupuúca klienta 
pri podpise tohto prehlásenia) vystupoval(a) v uvedených žiadostiach, zmluvách či iných 
dokumentoch ako spoludlžník, ručiteľ či osoba v inom obdobnom postavení. 

 
Vyhlasujem,  že  všetky  uvedené  údaje  a  informácie  sú pravdivé a aktuálne a že som  si 
vedomý svojich práv dotknutej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

  
 
 



 

klient – právnická osoba: 
 
Obchodná firma/ Názov (presne podľa OR):  

IČO:  

Spis. zn.:   

Sídlo:  , , ,  

 

Zastúpený právnickou osobou: (názov, IČO, sídlo) 

 

 Konajúci: (priezvisko, 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.  -  -  -  -  -  -  

 
 
, dňa .. 

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

(za) klient(a) 

 


