
 

 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. 

 
 
, dňa .. 
 
 
Meno a priezvisko/názov:  

Dátum narodenia/RČ/IČO:  

zastúpený/konajúci (meno a priezvisko, funkcia):  

Podpis/podpis a odtlačok pečiatky: 

 


