Dodatok k zmluve o bežnom účte
uzatvorený 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 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“)
zastúpenou:
a majiteľom účtu – právnickou osobou
*Meno a priezvisko/obchodné meno/názov
(presne podľa OR):

*R. č.2)/IČO *Spis. zn.

Sídlo: Ulica + číslo

PSČ:

Štát:

Korešpondenčná adresa:2) Ulica +
Mesto, obec:
číslo

PSČ:

Štát:

Telefón:

Telefón:

Mobilní telefón:

Mesto, obec:

Fax:

Pridelené číslo klienta:
Konajúci/zastúpený:7)
*Meno a priezvisko
Miesto
Druh
Pohlavie: 6)
R. č.2)/IČO:
6)
/Obchodná firma/Názov:
narodenia:
oprávnenia:
1.osoba
2.osoba
*Trvalý pobyt/Sídlo: Ulica
*Mesto, obec:
+ číslo:

*PSČ:

1.osoba

*Štátna
*Štát1): príslušnosť
:

2.osoba
Údaje o preukaze totožnosti8)
Druh preukaz
totožnosti:

Číslo:

Krajina
vydania:1)

Platný do:

Vydal:

1.osoba4)
1.osoba5)
2.osoba4)
2.osoba5)
(ďalej len „klient“)
* povinný údaj, 1) skratka štátu podľa Zoznamu, 2) nie je treba vyplňovať, ak je totožná s
adresou trvalého pobytu, 3) nie je treba vyplňovať, ak je totožná s adresou trvalého pobytu, 4)
občania krajín EU občiansky preukaz alebo pas, ostatní cestovný pas, 5) druhý doklad
totožnosti ak je vyžadovaný6) iba fyzická osoba 7) vždy osobne prítomný zástupca klienta
(právnická osoba je osobne prítomná, ak za ňu koná osobne prítomný štatutárny orgán); ďalšie
údaje o zástupcovi uveďte v prílohe 8) platná ku dňu zriadenia účtu

Tento dodatok je uzatváraný k zmluve o bežnom účte č. (ďalej len „bežný účet“).

I. Predmet úpravy
Tento dodatok upravuje niektoré podmienky zriaďovania a vedenia podúčtov bežného účtu.
Podúčty bežného účtu sú zriaďované predovšetkým pre umožnenie kvalitnejšej správy
finančných prostriedkov klienta tak, aby klient mohol časť zostatku bežného účtu dočasne
presunúť v rámci bežného účtu na podúčet bežného účtu, na ktorom sú presunuté finančné
prostriedky zhodnocované výhodnejšie.
II. Podúčty bežného účtu a bežný účet
1. Podúčty bežného účtu sú časti bežného účtu, ktorých vlastnosti sa odlišujú spôsobom
úročenia, prípadne výškou či spôsobom stanovenia úrokovej sadzby, prípadne termínmi, v
ktorých je možné zostatok podúčtu vyberať či na podúčet vkladať, prípadne dobou, počas
ktorej nie je možné riadnym spôsobom zostatok podúčtu vyberať, alebo kombináciou
uvedených vlastností.
2. Bežný účet vrátane svojich podúčtov je iba jedným účtom, podúčet je v rámci bežného účtu
identifikovaný vlastným číslom podúčtu alebo slovným vyjadrením. Vlastné čísla podúčtov
sa však dajú použiť samostatne pre platobný styk.
3. Vždy zriaďovanými podúčtami bežného účtu sú vlastný bežný účet (tiež „hlavný podúčet“) a
pomocná evidencia bežného účtu podľa Obchodných podmienok pre zriaďovanie a vedenie
účtov.
4. Ďalší voliteľne zriaďovaný podúčet môže mať výhradne vlastnosti niektorého z Bankou
ponúkaných účtov s výnimkou bežného účtu (môže však ísť o špeciálny bežný účet).
5. Každý z podúčtov bežného účtu má svoj vlastný nezáporný minimálny zostatok. Pre účely
úročenia sa posudzuje zostatok každého podúčtu bežného účtu oddelene od ostatných
podúčtov bežného účtu.
6. Voliteľne zriaďovaný podúčet bežného účtu sa dá v závislosti od jeho vlastností (t.j.
predovšetkým termín a výpovedná lehota) zrušiť kedykoľvek pred zrušením bežného účtu.
7. Bežný účet sa nedá zrušiť pred zrušením všetkých voliteľne zriaďovaných podúčtov
bežného účtu. Bežný účet, resp. hlavný podúčet bežného účtu musí mať po celú dobu
platnosti tohto dodatku kladný minimálny zostatok (nedá sa k nemu získať kontokorentný
úver) a musí na ňom byť zložená čiastka najmenej vo výške minimálneho zostatku.
III. Záverečné ustanovenia
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
, dňa ..

za banku:

za klienta – právnickú osobu:

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

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

