Rámcová zmluva o poskytovaní platobných služieb
(podľa § 31 a nasl. zákona č. 492/2009 Z.z., o platobných službách)
uzavretá 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“),
a klientom – fyzickou osobou:
Titul, meno a priezvisko:
Rodné číslo:
Pohlavie:
Miesto narodenia:
Štátna príslušnosť:
Politicky exponovaná osoba podľa 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:
Občan alebo rezident Spojených štátov amerických na daňové účely: NIE
Preukaz totožnosti: (druh, štát - číslo - platnosť)
- Adresa trvalého pobytu: , , ,
Korešpondenčná adresa: , , ,
Kontakty:
Telefón:
Mobilný telefón:
E-mail:
Zastúpený právnickou osobou: (názov, IČO, sídlo)
Konajúca: (meno, priezvisko, rodné číslo, trvalá adresa - doklad, typ oprávnenia)
1.
2.
Zastúpený fyzickou osobou: (meno, priezvisko, rodné číslo, trvalá adresa - doklad, typ
oprávnenia)
1.
2.
3.
Pridelené číslo klienta:
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Číslo zriaďovaného účtu (bankové spojenie):
IBAN:
SWIFT/BIC:
pre prevody CZK v rámci Českej republiky: ........................../2010
Druh účtu:

Mena účtu: [cenina]

Výpisy z účtu:

Spôsob preberania výpisov:

Užívateľské meno klienta pre Internetbanking:
Heslo pre prvé prihlásenie: [heslo]
Elektronické úkony budú autorizované:
Klient odovzdáva Banke verejnú časť šifrovacieho kľúča s nižšie uvedeným odtlačkom
(fingerprintom):
SHA:
Klient žiada Banku, aby autorizačný kód zasielala klientovi na telefónne číslo:
Klient volí dĺžku autorizačného kódu: znakov
Klient volí počet pokusov pre zadanie kódu: pokusov
Platnosť sms kódu od odoslania Bankou: minút
Čl. I. Predmet rámcovej zmluvy
1. Na základe rámcovej zmluvy Banka pre klienta zriadi a bude viesť bežný účet a zároveň mu
poskytne elektronickú správu účtov (internetbanking), a to všetko za podmienok stanovených
touto zmluvou a Obchodnými podmienkami k Rámcovej zmluve o poskytovaní platobných
služieb, vydaných Bankou (ďalej len „obchodné podmienky“).
2. Banka môže klientovi poskytnúť, buď na jeho žiadosť akceptovanú Bankou, alebo na základe
klientom akceptovanej ponuky Banky, aj ďalšie bankové produkty a služby, a to najmä
vydanie platobnej karty, poskytnutie kontokorentného úveru, zriadenie ďalších účtov a
podúčtov špecifikovaných v obchodných podmienkach. Postup klienta k poskytnutiu
kontokorentného úveru bankou je upravený v dokumente s názvom Postup pre získanie
kontokorentného úveru, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Podpisom tejto zmluvy klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že vybrané bankové produkty
a služby podľa predchádzajúceho odseku Banka klientovi poskytne na základe zmlúv
uzavretých medzi klientom a Bankou prostredníctvom internetbankingu, kde vlastnoručný
podpis klienta bude nahradený elektronickým podpisom spočívajúcim v odoslaní
autorizačného kódu Banke pomocou elektronického úkonu učineného klientom
v internetbankingu, ak sa klient s Bankou nedohodnú inak.
4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy sa prednostne riadia ustanovením tejto zmluvy a ďalej
obchodnými podmienkami.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú obchodné podmienky, Cenník a Sadzobník. Klient
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením
tejto zmluvy prevzal Predzmluvné informácie k Rámcovej zmluve o poskytovaní platobných
služieb, obchodné podmienky, Cenník, Sadzobník a dokumentu Postup pre získanie
kontokorentného úveru, a to všetko v písomnej podobe, oboznámil sa s nimi, bez výhrad
s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zmluvné strany sa dohodli, že Banka je
oprávnená meniť obchodné podmienky, Cenník, Sadzobník a Postup pre získanie
kontokorentného úveru spôsobom uvedeným v obchodných podmienkach.
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Čl. II. Komunikácia
1. Banka sa s klientom dohodla, že pre ich vzájomnú komunikáciu spojenú s využívaním,
rušením a zriaďovaním bankových a platobných služieb budú využívať elektronickú správu
účtov (internetbanking) alebo pobočky Banky.
2. Pri komunikácii s klientom prostredníctvom internetbankingu Banka overí jeho totožnosť na
základe nasledovných úkonov, ktoré klient v internetbankingu zrealizuje:
a) zadaním užívateľského mena a hesla pri prihlásení do internetbankingu a
b) autorizáciou u pokynov, u ktorých je autorizácia vyžadovaná podľa obchodných
podmienok.
Čl. III. Súhlasy a prehlásenia
1. Klient podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že udelil Banke súhlas s vykonaním a uchovaním
kópie dokladu totožnosti a uchovaním svojich osobných údajov poskytnutých Banke, a že
v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, na dobu platnosti zmluvného vzťahu medzi klientom a Bankou a dobu,
počas ktorej je Banka povinná podľa príslušných predpisov dokumenty obsahujúce osobné
údaje klienta archivovať, prípadne na dlhšiu dobu, ak je to uvedené v Obchodných
podmienkach udelil Banke súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním svojich osobných
údajov, používaním rodného čísla a ďalších údajov vzťahujúcim sa k jeho osobe, ktoré
Banke poskytol, poskytne alebo ich Banka získa iným spôsobom, a to pre subjekty a na
účely, ku ktorým dá klient výslovný súhlas alebo ktoré sú uvedené v obchodných
podmienkach.

1.

2.

3.

4.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia
Táto rámcová zmluva sa uzatvára podľa slovenského právneho poriadku na dobu neurčitú a
nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak je zmluva
uzatváraná zároveň v slovenskom znení a v znení v inom jazyku, má prednosť znenie
slovenské.
Po ukončení zmluvného vzťahu sa ustanovenia tejto zmluvy vrátane jej súčastí a
dokumentov, na ktoré zmluva odkazuje, použijú na vysporiadanie záväzkov a pohľadávok
vzniknutých zo zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riadiť
slovenským právnym poriadkom a všetky 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 dvoch rovnopisoch. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto
rámcovú zmluvu, obchodné podmienky, Cenník a Sadzobník prečítali, súhlasia s nimi a
uzatvárajú túto zmluvu na základe svojej vážnej a slobodnej vôle, čo potvrdzujú svojim
podpisom.

V ........................., dňa .......................

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

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