Protokol o nastavení autorizácie elektronických
pokynov k účtu
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 klientom – právnickou osobou
*Meno a priezvisko/obchodné meno/názov (presne podľa *R. č.2)/IČO *Spis. zn.
OR):
Sídlo: Ulica + číslo

Mesto, obec:

PSČ:

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:2) Ulica + Mesto, obec:
PSČ:
Štát:
číslo
Telefón:

Mobilní telefón: Fax:

E-mail:

Pridelené číslo klienta:
Zastúpený/konajúci: 7)
*Meno a priezvisko
Miesto
R. č.2)
Pohlavie: 6)
Druh oprávnenia:
6)
/Obchodná firma/Názov:
narodenia: /IČO:
1.osoba
2.osoba
*Trvalý pobyt/Sídlo: Ulice
*Štátna
*Mesto, obec:
*PSČ: *Štát1):
+ číslo:
príslušnosť:
1.osoba
2.osoba
Údaje o preukaze totožnosti6)
Druh preukaz
Krajina
Číslo:
Platný do: Vydal:
totožnosti:
vydania:1)
1.osoba4)
1.osoba4)
2.osoba4)
2.osoba4)
(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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sa dohodli, že nižšie uvedené fyzické osoby sú oprávnené a splnomocnené, menom klienta
a na jeho účet podľa čl. II. ods. 3 vyššie uvedenej Zmluvy o elektronickej správe účtov,
podávať pokyny (hlavne na nakladanie s peňažným zostatkom na účte) a využívať ďalšie
služby poskytované k účtu a získavať informácie o účte a o vykonaných službách:
Meno a priezvisko:

R. č.

Rozsah
oprávnenia
(Zobr.
pokynov/Autorizácia pokynov)

účtu/Podávanie

Banka spracuje pokyn klienta po tom, ako bude autorizovaný aspoň počtom osôb
stanoveným v nasledujúcej tabuľke podľa objemu pokynu. Ak je podávaný pokyn, pre ktorý
v nasledujúcej tabuľke nie je stanovený objem pokynu a počty autorizujúcich osôb, platí, že
takýto pokyn autorizuje jedna osoba. Objem pokynu je určený v EUR, pre pokyny v inej mene
sa použije aktuálny prepočítavací kurz. Pre pokyny neobsahujúce peňažný objem (napr.
zriaďovanie podúčtov a rušenie podúčtov) platí najvyšší požadovaný počet autorizujúcich
osôb uvedený v tabuľke.
objem pokynu (od čiastky vrátane)

minimálny počet autorizujúcich osôb

Nastavenie podľa tohto protokolu sa vzťahuje tiež na podúčty zriadené k účtu uvedenému
v záhlaví tohto Protokolu, ak nie je pre podúčet autorizácia elektronických pokynov nastavená
samostatným protokolom.
Nastavenie podľa tohoto Protokolu je platné dňom prevzatia Protokolu Bankou a ruší platnosť
všetkých predchádzajúcich nastavení.
, dňa ..

za banku:

za klienta – právnickú osobu:

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

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