
 

 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, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: 
Po, vložka č.: 1875/B 

(ďalej aj len „Banka“) 

 
Informácie týkajúce sa poskytovania platobných služieb 

Prehlasujem, že som bol Bankou v dostatočnom predstihu pred poskytnutím platobnej 
služby informovaný/-á o všetkých dôležitých aspektoch spojených s poskytovaním 
platobných služieb, hlavne že mi boli poskytnuté (v závislosti od uzatváranej zmluvy) 
Obchodné podmienky pre zriaďovanie a vedenie účtov/ Obchodné podmienky k rámcovej 
zmluve o poskytovaní platobných služieb, vrátane Informácií o  všeobecných 
podmienkach pre vykonávanie prevodov peňažných prostriedkov, typoch podporovaných 
platieb a lehotách zúčtovania, Cenník pre finančné operácie a služby a Sadzobník 
úrokových sadzieb. 

Prehlasujem, že som bol Bankou v dostatočnom predstihu pred poskytnutím platobnej 
služby informovaný/-á o okolnostiach, ktoré môžu ovplyvniť vývoj ročnej percentuálnej 
úrokovej sadzby na základe zmluvy týkajúcej sa príslušného bankového obchodu  alebo 
na základe obchodných podmienok Banky počas trvania zmluvného vzťahu a o čase, 
kedy mi Banka poskytne informáciu o tom, že takéto okolnosti nastali. 

Prehlasujem, že všetkým poskytnutým informáciám rozumiem, resp. ak som niektorým 
z informácií  nerozumel/-a, upozornil/-a som Banku na túto skutočnosť a následne mi 
takéto informácie boli vysvetlené. S poskytovaním služieb za podmienok, o ktorých som 
bol/-a Bankou informovaný/-á, súhlasím. 

Ďalej potvrdzujem, že v súvislosti s poskytnutím vyššie uvedených informácií som od 
Banky prevzal/-a poskytnuté (v závislosti od uzatváranej zmluvy) Obchodné podmienky 
pre zriaďovanie a vedenie účtov/ Obchodné podmienky k rámcovej zmluve o poskytovaní 
platobných služieb, vrátane Informácií o všeobecných podmienkach pre vykonávanie 
prevodov peňažných prostriedkov, typoch podporovaných platieb a lehotách zúčtovania, 
Cenník pre finančné operácie a služby a Sadzobník úrokových sadzieb. 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Svojím vlastnoručným podpisom súhlasím dopredu s tým, aby Banka v prípade podania 
akejkoľvek žiadosti o poskytnutie úveru (alebo spotrebiteľského úveru) ako aj v 
prípade prípadného následného uzatvorenia príslušnej zmluvy úvere medzi klientom 
a bankou, či jej dodatku,  v zmysle § 91 ods. 1 a v nadväznosti na § 92a  Zákona 
o bankách sprístupňovala a poskytovala: 

- údaje o mne ako žiadateľovi v zmysle takej prípadne podanej žiadosti v rozsahu 
podľa § 92a (najmä § 92a ods. 1) Zákona o bankách, najmä moje osobné údaje 
uvedené v žiadosti o uzatvorenie príslušnej zmluvy o úvere podliehajúce 
bankovému tajomstvu, vrátane môjho rodného čísla (ďalej len „osobné údaje“), ako 
aj ďalšie údaje o bankovom obchode, ktoré banka získala či získa v priebehu 
rokovaní o uzatvorení tohto obchodu (súhlas potenciálneho klienta),  



- údaje o mne ako klientovi, najmä moje osobné údaje, ako aj ďalšie údaje 
o bankových obchodoch uzatvorených s bankou (vrátane údajov získaných bankou 
pri rokovaní o ich uzatvorení), ich zabezpečení, mojej platobnej disciplíne z hľadiska 
splácania záväzkov a všetky ďalšie údaje, ktoré vypovedajú o mojej bonite 
a dôveryhodnosti, ktoré som oznámil alebo oznámim banke alebo ktoré banka 
získala či získa v súvislosti s plnením, prípadne neplnením príslušnej zmluvy o 
úvere* (súhlas klienta),  

a to: prevádzkovateľovi spoločného registra bankových informácií, ktorým je  spoločnosť 
Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810, so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, 
subjektom povereným spracúvaním údajov v spoločnom registri bankových informácií, 
Národnej banke Slovenska, bankám a pobočkám zahraničných bánk, ako aj iným osobám 
uvedeným v § 92a ods. 3 Zákona o bankách, a prostredníctvom Non-Banking  Credit  
Bureau,  záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Cintorínska 
21, Bratislava (ďalej „NRKI“) aj oprávneným užívateľom NRKI v rozsahu, na účely a za 
podmienok stanovených Zákonom o bankách a za účelom uvedeným v § 7  zákona NRSR 
č. 129/2010 Z.z. Zákona o spotrebiteľských úveroch  a o iných úveroch a pôžičkách pre 
spotrebiteľov, a to na dobu 5 rokov odo dňa ich poskytnutia a v prípade uzatvorenia 
bankového obchodu, na dobu stanovenú v Zákone o bankách.  
Na základe tohto súhlasu je banka oprávnená poskytovať údaje, a vyššie uvedené osoby 
sú oprávnené poskytnuté údaje spracúvať, taktiež v rozsahu a za podmienok 
ustanovených Zákonom o bankách či osobitnými právnymi predpismi a ďalej aj v rozsahu 
uvedenom v Informácii o spracúvaní osobných údajov v spoločnom registri bankových 
informácií (ďalej aj len „Oznámenie“) a v Informácii o spolupráci pri výmene informácií 
spracúvaných v spoločnom registri bankových informácií a v nebankovom registri 
klientskych informácií (ďalej aj len „Oznámenie II“).  
Beriem na vedomie a tiež súhlasím s tým, že pred podaním žiadosti o úver (alebo 
spotrebiteľský úver) sa zoznámim s Oznámením a s Oznámením II a bol(a) som tiež 
informovaný(a), že aktuálne znenie Oznámenia a Oznámenia II môžem kedykoľvek získať 
na niektorej z pobočiek banky alebo jej internetových stránkach www.fio.sk. 
 
Vyhlasujem,  že  všetky  uvedené  údaje  a  informácie  sú pravdivé a aktuálne a že som  
si vedomý svojich práv dotknutej osoby v zmysle § 28 a nasl. Zákona o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 
 
, dňa .. 
 
 
Meno a priezvisko/názov:  

Dátum narodenia/RČ/IČO:  

zastúpený/konajúci (meno a priezvisko, funkcia):  

Podpis/podpis a odtlačok pečiatky: 

 

                                                           
* Ide sa najmä o údaje vypovedajúce o tom, či medzi žiadateľom a bankou došlo k 
uzavretiu, prípadne neuzavretiu príslušnej zmluvy o úvere, o pohľadávkach banky, ktoré 
vznikli, vzniknú alebo môžu vzniknúť v súvislosti s takou zmluvou, o ich zabezpečení a 
splácaní, a ďalej údaje vypovedajúce o bonite a dôveryhodnosti z hľadiska splácania 
záväzkov vyplývajúce z povahy a rozsahu plnenia a prípadného porušenia povinností 
vyplývajúcich z takej zmluvy, prípadne iné údaje o platobnej disciplíne žiadateľa / klienta 
z hľadiska splácania záväzkov. 


