Zmluva o účte Fiokonto
uzatvorená 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 majiteľom účtu
*Štát. prísl.1)

*Meno a priezvisko/obchodné meno/názov

*Pohlavie

*Trvalý pobyt/sídlo, Ulica + číslo:

*Mesto, obec:

*Miesto narodenia

*R. č.2)/IČO

*Spis. zn.

*PSČ:

*Štát1):

* 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)
*Druh dokladu totožnosti:6)

Mobilný telefón
*Číslo:
*Číslo:

E-mail

*Krajina vydania:1)
*Krajina vydania:1)

*Platný do:
*Platný do:

*Vydal:
*Vydal:

Pridelené číslo klienta:
Osoby oprávnené konať v mene klienta (presne podľa OR):
* Meno a priezvisko/obchodné meno/názov:
*Pohlavie *Štát. prísl.1) *Miesto narodenia *R. č.2)/IČO
*Druh oprávnenia
1. osoba:
2. osoba:
*Trvalý pobyt/sídlo, Ulica + číslo:
*Mesto, obec:
*PSČ:
*Štát1):
1. osoba:
2. osoba:
*Druh dokladu totožnosti:
*Číslo:
*Krajina vydania:1)
*Platný do:
*Vydal:
1. osoba:
1. osoba:
2. osoba:
2. osoba:
*Konajúci/zastúpený:5)
*Meno a priezvisko/obchodné meno/názov:
*Pohlavie *Štát. prísl.1) *Miesto narodenia *R. č.2)/IČO
*Druh oprávnenia
*Trvalý pobyt/sídlo, Ulica + číslo:
*Druh dokladu totožnosti:4)
*Druh dokladu totožnosti:6)

*Číslo:
*Číslo:

Číslo zriaďovaného účtu: / 8330
IBAN účtu:
BIC kód:
Deň zriadenia účtu:
Druh účtu:
Externý cieľový účet:
Mena účtu:
Druh úrokovej sadzby:
Aktuálna úroková sadzba:7)
Frekvencia úročenia účtu:
Dispozícia s úrokmi:
Vinkulácia:
Minimálny zostatok:
Výpisy z účtu:
Zdanenie úrokov:

*Mesto, obec:
*Krajina vydania:1)
*Krajina vydania:1)

*Štát1):

*PSČ:
*Platný do:
*Platný do:

*Vydal:
*Vydal:

Dispozícia so zostatkom:
Spôsob preberania výpisov:

* 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, 7) ku dňu zriadenia účtu pre minimálny zostatok na účte
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Čl. I. Predmet zmluvy
1. Banka zriadi a povedie majiteľovi účtu účet Fiokonto (ďalej len „účet“).
2. Banka je povinná vyplatiť majiteľovi účtu úroky z kreditného zostatku na účte.
3. Majiteľ účtu je v súlade s ostatnými ustanoveniami tejto zmluvy a Obchodnými podmienkami pre zriaďovanie a vedenie účtov (ďalej
tiež len „Obchodné podmienky“ alebo „Podmienky“) povinný hlavne:
a) udržovať na účte najmenej minimálny zostatok,
b) uhradiť riadne a včas poplatky za vedenie účtu, vykonané transakcie a ďalšie platby podľa cenníka Banky.

1.
2.

3.

1.
2.

3.
4.

5.

1.

2.

3.
4.

5.

Čl. II. Podmienky pre zriaďovanie a vedenie účtov
Práva a povinnosti oboch zmluvných strán sa riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy a ďalej Obchodnými podmienkami
vydávanými Bankou; Bankou sa rozumie aj priamo Fio banka, a.s..
Súčasťou tejto zmluvy sú Obchodné podmienky, Cenník a Sadzobník. Majiteľ účtu podpisom tejto zmluvy zároveň potvrdzuje, že
Cenník, Sadzobník a Obchodné podmienky prevzal, zoznámil sa s nimi, bez výhrad s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržovať.
Zmluvné strany sa dohodli, že Banka je oprávnená meniť Obchodné podmienky spôsobom v nich uvedeným a Cenník a Sadzobník
spôsobom uvedeným v Obchodných podmienkach.
V rozsahu, v akom nie sú práva a povinnosti majiteľa účtu a Banky upravené v tejto zmluve (vrátane Podmienok, Cenníka a
Sadzobníka), použijú sa primerane všeobecné a najbližšie ustanovenia tejto zmluvy, ďalej záväzné právne predpisy a obchodné
zvyklosti.
Čl. III. Nakladanie s účtom a s peňažnými prostriedkami na účte
S peňažnými prostriedkami na účte je oprávnený nakladať iba majiteľ účtu alebo osoby ním uvedené v tejto zmluve alebo osoby k tomu
splnomocnené vo forme podľa Podmienok.
Nakladať s účtom (nakladaním s účtom sa rozumie hlavne zmena akýchkoľvek parametrov účtu uvedených na prvej strane tejto zmluvy,
zakladanie, zmena a rušenie podpisových vzorov, splnomocňovanie ďalších osôb k nakladaniu s peňažnými prostriedkami na účte a
akýkoľvek právny úkon smerujúci k zmene alebo ukončeniu platnosti tejto zmluvy) môže len majiteľ účtu; iná osoba môže nakladať s
účtom za podmienok uvedených v Obchodných podmienkach.
Na účet možno vkladať a vyberať z neho hotovosť iba na pobočke Banky, ktorá vykonáva požadované hotovostné operácie v príslušnej
mene, a iba v pokladničných hodinách.
Na účet možno vkladať hotovosť tiež hotovostným vkladom na bankový účet Banky, pričom platba musí byť identifikovaná
špecifickým symbolom zhodným s číslom účtu (číslo účtu, ktoré je potrebné použiť ako špecifický symbol, je uvedené na prvej strane
tejto zmluvy a číslo bankového účtu Banky určeného pre hotovostné vklady je dostupné na pobočkách Banky).
Z účtu možno bezhotovostne vyberať na základe písomného prevodného príkazu.
Čl. IV. Záverečné ustanovenia
Majiteľ účtu je povinný vyplniť pravdivo a úplne všetky povinné údaje o svojej osobe požadované na prvej strane tejto zmluvy
a pravdivo a úplne vyplniť všetky povinné údaje o osobách, ktoré ho pri podpise zmluvy zastupujú alebo konajú jeho menom,
požadované v tejto zmluve alebo v prílohe k tejto zmluve. Majiteľ účtu je ďalej povinný oznamovať bez zbytečného odkladu Banke ich
zmeny a zabezpečiť splnenie obdobnej povinnosti od oprávnených a splnomocnených osôb.
Táto zmluva sa uzatvára podľa slovenského právneho poriadku na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania
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 ich súčastí a dokumentov, na ktoré sa zmluva odkazuje, použijú na
vysporiadanie záväzkov a pohľadávok zo zmluvy vzniknutých.
Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek právne vzťahy plynúce z tejto zmluvy sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom a
akékoľvek spory plynúce z tejto zmluvy budú rozhodované výhradne slovenskými súdmi. Miestne príslušným súdom prvého stupňa je
miestne príslušný súd Banky podľa adresy miesta činnosti Banky v Bratislave. V prípade uzavretia rozhodcovskej zmluvy má táto pred
ustanoveniami predchádzajúcich dvoch viet prednosť.
Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto 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.

, dňa ..

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

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

............................................
totož. zástupcu majiteľa účtu overil
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