Zmluva o elektronickej správe účtov
uzatvorená 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 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
„Banka“)
zastúpenou:
a klientom - fyzickou osobou
*Štát.
*Miesto
*R.č.2)
*Meno a priezvisko: 7)
*Pohlavie:
*Spis. zn.
1
prísl.: narodenia: /IČO7):
)

*Trvalý pobyt/sídlo, Ulica + číslo:

*PSČ:

*Mesto, obec:

*Štát:

* Politicky exponovaná osoba podľa § 6 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:
Korešpondenčná adresa: 3) Ulica + číslo:
Mesto, obec:
PSČ:
Štát1):
Telefón

Fax

*Druh dokladu
*Číslo:
4)
totožnosti:
*Druh dokladu
*Číslo:
totožnosti: 9)
Pridelené číslo klienta:
Zastúpený:5) Meno a
priezvisko/obchodné meno/názov:

Trvalý pobyt/Sídlo: Ulica + číslo
Údaje o preukaze totožnosti:6)
Druh preukazu
Číslo:
totožnosti:4)
Druh preukazu
Číslo:
totožnosti:9)

Mobilný telefón

E-mail

*Krajina vydania:1)

*Platný do:

*Vydal:

*Krajina vydania:1)

*Platný do:

*Vydal:

Pohlavie:6) Miesto
R. č.2)/IČO:
6)
narodenia:

Mesto, obec:

PSČ:

Druh
oprávnenia:

Štát.
prísl.:1,6)

Štát:

Krajina vydania:1)

Platný do:

Vydal:

Krajina vydania:1)

Platný do:

Vydal:

(ďalej len „klient“)

* povinný údaj, 1) skratka štátu podľa Zoznamu, 2) ak nie je, dátum narodenia, 3) nie je treba
vyplňovať, ak je totožná s adresou trvalého pobytu, 4) občania krajín EU občiansky preukaz
alebo pas, ostatní cestovný pas, 5) 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, 6) druhý doklad totožnosti ak je vyžadovaný
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Pre prístup k aplikácii elektronickej správy účtov si klient zvolil:
Užívateľské meno:
Heslo pre prvé prihlásenie:
čl. I. Predmet zmluvy
1. Banka umožní klientovi elektronicky spravovať účty klienta vedené Bankou. Ak má klient
popri účte či účtoch vedených Bankou aj účet či účty vedené priamo Fio bankou, a.s., IČ:
61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, Česká republika (ďalej aj len „Fio banka, a.s.“) (tzn.
účty, ktoré nie sú vedené prostredníctvom organizačnej zložky Fio banka, a.s., pobočka
zahraničnej banky), Banka umožní klientovi elektronicky spravovať aj účty vedené priamo
bankou Fio banka, a.s..
2. Elektronickou správou účtov sa rozumie bezdokladové elektronické podávanie pokynov na
prevod peňažných prostriedkov z účtu, resp. na vykonanie inej platobnej operácie, vykonanie
ktorej je umožnené na základe elektronicky podaného pokynu, a využívanie ďalších služieb
poskytovaných k účtu a získavanie informácií o účte a vykonaných službách. Elektronickou
správou účtov nie je podávanie pokynov prostredníctvom platobnej karty.
3. Pokyny a informácie, ktoré sa dajú podávať, resp. získavať pomocou elektronickej správy
účtov, sú uvedené v Obchodných podmienkach pre elektronickú správu účtov, príp. v
Obchodných podmienkach pre zriaďovanie a vedenie účtov, vydávaných Bankou (ďalej obe
tiež len „Podmienky“). Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Vo vzťahu
k účtom vedeným priamo bankou Fio banka, a.s., ktoré sú spravované elektronicky na
základe tejto zmluvy, však platia Podmienky v znení vydávanom priamo bankou Fio banka,
a.s. a v takom prípade sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
1.

2.

3.

4.

čl. II. Spôsob prenosu dát, zabezpečenie a autorizácia prenášaných dát
Klient bude odovzdávať Banke svoje pokyny a získavať informácie o účtoch vo formáte a
spôsobom špecifikovaným v Podmienkach. Nie je tým dotknutá možnosť podávať ľubovoľné
pokyny a získavať informácie o účtoch obvyklým spôsobom, tzn. predovšetkým osobne.
Akýkoľvek prenos dát bude šifrovaný spôsobom stanoveným Bankou v Podmienkach. Klient
je povinný pri prvom spojení overiť identifikáciu (fingerprint) serveru Banky, porovnaním s
jeho správnou identifikáciou uvedenou v Podmienkach.
Klient sa pri každom pripojení k serveru Banky identifikuje svojím užívateľským menom a
heslom. Prihlasovacie meno a heslo môže byť tvorené výhradne číslicami a znakmi anglickej
abecedy. Klient berie na vedomie odporúčanie heslo pravidelne meniť. Klient je povinný pri
prvom prihlásení k aplikácii elektronickej správy účtov zmeniť heslo pre prístup k aplikácii
elektronickej správy účtov, ktoré si zvolil pri podpise zmluvy.
Podané pokyny musia byť autorizované spôsobom umožňovaným Bankou podľa platného
znenia Podmienok, zvoleným klientom či prípadne stanoveným Bankou v Podmienkach.
Nastavenie spôsobu a podmienok autorizácie klienta, zvolené týmto klientom, je uvedené
v Protokole o nastavení autorizácie elektronických pokynov.

čl. III. Zriaďovanie a rušenie podúčtov bežného účtu a rušenie účtov elektronickými
pokynmi
1. Prostredníctvom elektronickej správy účtov sa dajú zriaďovať a rušiť podúčty bežného účtu
(ďalej len „podúčty“), ak je to umožnené v Podmienkach. Podmienkou pre zriaďovanie
podúčtov je však uzavretie a platnosť príslušného dodatku k zmluve o vedení bežného účtu.
2. Prostredníctvom elektronickej správy účtov sa dajú tiež rušiť účty, a to tie, vo vzťahu ku
ktorým je to umožnené v Podmienkach, a za podmienok uvedených v Podmienkach.
3. O zrušenom podúčte či účte môže klient naďalej získavať všetky informácie, vrátane
pohybov na podúčte či účte, po dobu jedného roka odo dňa jeho zrušenia.
čl. IV. Rozsah zodpovednosti strán
1. Klient zodpovedá za záväzky vzniknuté elektronickým podaním pokynu rovnako, ako keby
bol pokyn alebo žiadosť podaná písomne.
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2. Klient zodpovedá za logickú správnosť a súlad všetkých svojich elektronicky podaných
pokynov s touto zmluvou, Podmienkami, príslušnou zmluvou o účte (napr. Zmluva o bežnom
účte a pod.), príp. ďalšími relevantnými zmluvnými dokumentmi a právnymi predpismi.
3. Elektronicky podaný pokyn sa považuje za záväzný v tej podobe, v akej bol autorizovaný.
Elektronicky podaný pokyn možno reklamovať do 30 dní od jeho podania. Po tomto termíne
sa pokyn považuje za podaný v tom znení, ktoré je uvedené v evidencii Banky.
4. Banka zodpovedá za bezchybnosť spracovania požiadaviek klienta, ktoré sú jej odovzdané v
súlade s touto zmluvou.
čl. V. Odmena za služby
1. Odmena za služby je účtovaná podľa platného Cenníka pre finančné operácie a služby
Banky. Cenník môže byť vydaný vo forme niekoľkých čiastkových cenníkov.
2. Náklady na komunikáciu s Bankou hradí klient.
1.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.

čl. VI. Ďalšie skutočnosti
Záležitosti v tejto zmluve neupravené sa riadia Obchodnými podmienkami pre elektronickú
správu účtov a Obchodnými podmienkami pre zriaďovanie a vedenie účtov vydávanými
Bankou (resp. vydávanými priamo Fio bankou, a.s., ak ide o prípad uvedený v čl. I. ods. 3
posledná veta) a ďalej príslušnou zmluvou o účte (napr. Zmluva o bežnom účte a pod.), príp.
ďalšími relevantnými zmluvnými dokumentmi. Uvedené dokumenty môžu obsahovať rovnako
výklad jednotlivých ustanovení tejto zmluvy. Klient podpisom tejto zmluvy zároveň potvrdzuje,
že Cenník a Podmienky prevzal, zoznámil sa s nimi, bez výhrad s nimi súhlasí a zaväzuje sa
ich dodržiavať.
čl. VII. Výpovedná lehota
Klient môže zmluvu vypovedať s mesačnou výpovednou lehotou od doručenia výpovede
Banke.
Banka môže zmluvu vypovedať s dvojmesačnou výpovednou lehotou od odovzdania či
odoslania výpovede klientovi.
Výpovedná lehota začína v oboch prípadoch plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po
podaní výpovede.
Pokiaľ klient neplní svoje záväzky voči Banke alebo poškodzuje jej meno, môže Banka
zmluvu vypovedať s okamžitou účinnosťou.
čl. VIII.
Platnosť a účinnosť zmluvy
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu.
Zrušenie posledného účtu, ktorý je predmetom tejto zmluvy, má za následok tiež ukončenie
platnosti tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek právne vzťahy plynúce z tejto zmluvy sa budú riadiť
slovenským právnym poriadkom a akékoľvek spory plynúce z tejto zmluvy budú rozhodované
výhradne slovenskými súdmi. V prípade uzavretia rozhodcovskej zmluvy má táto pred
ustanoveniami predchádzajúcej vety prednosť, ak nevyplýva z účinných právnych predpisov
niečo iné.
Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch a pokiaľ je podpísaná tiež v inom ako
slovenskom jazyku, má prednosť znenie slovenské. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto
zmluvu, Podmienky a Cenník prečítali, súhlasia s nimi a uzatvárajú túto zmluvu na základe
svojej vážnej a slobodnej vôle, čo potvrdzujú svojim podpisom.

, dňa ..

........................................................
za Banku

........................................................
(za) majiteľ účtu
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