Protokol o nastavení autorizácie elektronických
pokynov
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 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
*Meno a priezvisko: 7)

*Pohlavie:

*Štát.
prísl.:1

*Miesto
narodenia:

*R.č.2)
/IČO7):

*Spis. zn.

)

*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
totožnosti:4)

*Číslo:

*Krajina vydania:1)

*Platný do:

*Vydal:

*Druh dokladu
totožnosti: 6)

*Číslo:

*Krajina vydania:1)

*Platný do:

*Vydal:

Pridelené číslo klienta:
Zastúpený:5) Meno a
priezvisko/obchodné
meno/názov

Trvalý pobyt/Sídlo: Ulica + číslo

Mobilný telefón

Pohlavie:

E-mail

Miesto
narodenia:

Mesto, obec:

PSČ:

R. č.2)/IČO:

Štát:

Druh oprávnenia:

Štát.
prísl.:1)

Údaje o preukaze totožnosti:6)
Druh preukazu
Číslo:
Krajina vydania:1) Platný do:
Vydal:
4)
totožnosti:
Druh preukazu
Číslo:
Krajina vydania:1) Platný do:
Vydal:
6)
totožnosti:
(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

Banka a klient sa dohodli, že klient bude autorizovať elektronické pokyny podané Banke podľa
Zmluvy o elektronickej správe účtov, ktoré musia byť autorizované pomocou bezpečnostného
prvku, takto:
iba elektronickým podpisom
iba sms autorizačným kódom
vždy súčasne elektronickým podpisom a sms autorizačným kódom
voliteľne elektronickým podpisom alebo sms autorizačným kódom
bez autorizácie (iba pasívny prístup do IB)
Klient odovzdáva Banke verejnú časť šifrovacieho kľúča s nižšie uvedeným odtlačkom
(fingerprintom):
SHA:
Klient žiada Banku, aby autorizačný kód zasielala klientovi na telefónne číslo (v medzinárodnom
formáte vrátane predvoľby):
Klient volí dĺžku autorizačného kódu (minimálne 5, maximálne 25 znakov): znakov
Klient volí počet pokusov pre zadanie kódu (minimálne 1, maximálne 5 pokusov): pokusov
Platnosť sms kódu od odoslania Bankou (maximálne 20 minút): minút
Klient žiada banku, aby telefónne číslo pre zasielanie autorizačného kódu bolo nastavené
zároveň ako kontaktné telefónne číslo:
ÁNO
NIE
Nastavenie podľa tohto Protokolu je platné dňom prevzatia Protokolu Bankou a ruší platnosť
všetkých predchádzajúcich nastavení.
, dňa ..

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

........................................................
klient

