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ŠTANDARDNÉ EURÓPSKE INFORMÁCIE O SPOTREBITEĽSKOM 

ÚVERE 
 

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, Dunajská 1, 811 08, Bratislava – 

mestská časť Staré mesto, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom 

Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1875/B                                                   

 

1. Totožnosť a kontaktné údaje veriteľa/sprostredkovateľa spotrebiteľského úveru  
 

Veriteľ 

 

 

 

 

 

Fio banka, a.s., IČ: 618 58 374 

Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721 

konajúca prostredníctvom a vo veci: 

Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej 

banky, IČO: 36 869 376 

(ďalej aj len „Banka“) 

Dunajská 1, 811 08, Bratislava – mestská 

časť Staré mesto 

 

+421 2 2085 0411 

 

fio@fio.sk 

 

http://www.fio.sk 

Adresa 

 

Telefónne číslo (*) 

 

E-mailová adresa (*) 

 

Webové sídlo (*) 

Sprostredkovateľ úveru 
 
 
 
 
 

Fio Slovakia, a. s.,  
IČO: 35 828 137 
 
 
 
 
Nám. SNP 21 
811 01 Bratislava 
 
 
 
fio@fio.sk 
 
 
 
http://www.fio.sk 

Adresa 
 

Telefónne číslo (*) 
 

E-mailová adresa (*) 
 

Faxové číslo (*) 
 

Webové sídlo (*) 
 

(*) Táto informácia nie je pre veriteľa / sprostredkovateľa povinná. 
 

 

2. Opis hlavných vlastností spotrebiteľského úveru: 
 

Druh spotrebiteľského  úveru 

 

Úver s možnosťou prečerpania 

aktuálneho zostatku na účte 

Celková výška spotrebiteľského úveru 

(Maximálna výška alebo celková čiastka, 

1.500,- EUR 
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ktorá bola dohodnutá v  zmluve 

o spotrebiteľskom úvere) 

 

Podmienky, ktoré upravujú čerpanie 

peňažných prostriedkov 

(Akým spôsobom a kedy spotrebiteľ 

dostane peniaze) 

 

Úver je možné čerpať výberom 

v hotovosti na pobočkách veriteľa, 

výberom kartou, ak je k účtu zriadená, 

alebo prevodom peňažných prostriedkov 

z účtu po dobu účinnosti zmluvy 

o spotrebiteľskom úvere 

Doba trvania zmluvy o spotrebiteľskom 

úvere 

 

Jeden rok s možnosťou opakovanej 

obnovy. 

Splátky a prípadne poradie, v ktorom sa 

budú splátky poukazovať 

 

Pozri prehľad uvedený nižšie: 

   

Nižšie sú uvedené reprezentatívne príklady s Tarifou 3 (uvedené v Cenníku a Sadzobníku 

veriteľa) spotrebiteľského úveru za predpokladov uvedených nižšie a za predpokladu, že 

budete úverový rámec čerpať vo výške 1.500,-eur.  

 

 

Variant Tarifa 3 Tarifa 3  
s úrokovou 
sadzbou 
zníženou o 2 % 
oproti 
štandardnej 
úrokovej sadzbe 

Tarifa 3 
s úrokovou 
sadzbou 
zníženou o 4 
% oproti 
štandardnej 
úrokovej 
sadzbe 

úroková sadzba 18,9 % p. a. 16,9 % p. a. 14,9 % p. a. 

poplatok za pristavenie 
úveru 

0,- EUR 0,- EUR 0,- EUR 

RPMN 20,88 % 18,49 % 16,15 % 

Vzorový splátkový kalendár (pre úver vo výške 1.500,-eur): 

dátum opis transakcie Objem v EUR  Objem v EUR   Objem v EUR 

Prvý deň 
poskytnutia 

úveru 

čerpanie úveru 1 500,00 1 500,00 1500,00 

poplatok za 
pristavenie 
úveru 

0,00 0,00 0,00 
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 úrok z úveru  23,63 21,13 18,63 

úrok z úveru  23,63 21,13 18,63 

úrok z úveru  23,63 21,13 18,63 

splatenie úveru 1 500,00 1 500,00 1 500,00 

Celkové náklady  (úhrady) 
spotrebiteľa 

1 570,89 1 563,39 1 555,89 
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Podmienky pre vzorový výpočet RPMN: 

• vzorový úver je poskytovaný vo výške 1.500,- eur 

• úver je vyčerpaný prvý deň účinnosti zmluvy v plnej výške a považuje sa za plne 

vyčerpaný po celú dobu poskytnutia úveru  

• poplatok za pristavenie úveru je veriteľom účtovaný prvý deň účinnosti zmluvy 

a dlžníkom je splatený v rovnaký deň  

• predpokladá sa, že doba trvania zmluvy je 3 mesiace  

• pri výpočte úrokov sa použije jednotný model úročenia 30/360, a teda sa vychádza 

z predpokladu, že každý kalendárny mesiac má 30 dní a rok 360 dní  

• úver je splatený jednou splátkou v plnej výške v posledný deň účinnosti zmluvy 

• úrok z úveru je veriteľom účtovaný 1x mesačne a splácaný dlžníkom je 1x mesačne 

v rovnaký deň 

 

 

Splátky nevedú k okamžitej 

amortizácii istiny 

 

Mesačná splátka vo výške úroku neznižuje výšku istiny. 

 

3. Náklady spojené so spotrebiteľským úverom: 
 

Úroková sadzba spotrebiteľského úveru 

alebo v prípade potreby rôzne úrokové 

sadzby spotrebiteľského úveru, ktoré sa 

vzťahujú na zmluvu o spotrebiteľskom 

úvere 

 

Tarifa 3 – variabilná úroková sadzba veriteľa 

vo výške 18,9 % p.a., prípadne v zníženej výške 

16,9 % p.a. alebo 14,9 % p.a., ktorá sa po dobu 

poskytnutia úveru môže meniť v závislosti na 

zmenách príslušnej referenčnej sadzby veriteľa 

pre kontokorentné úvery poskytnuté v eurách 

alebo českých korunách. Úroková sadzba sa 

môže meniť aj v dôsledku zníženia úrokovej 

sadzby, prípadne opätovného navýšenia 

zníženej úrokovej sadzby, a to všetko 

po splnení podmienok v zmluve 

o spotrebiteľskom úvere 

 

Celková čiastka, ktorú bude spotrebiteľ musieť zaplatiť  - výška požičanej istiny plus 
úroky a prípadné náklady spojené so spotrebiteľským úverom (platí za podmienok pre 
vyššie uvedený vzorový výpočet RPMN) 
Všetky uvedené údaje sú v EUR 

Variant: Tarifa 3 Tarifa 3  s úrokovou 
sadzbou zníženou 

o 2 % oproti štandardnej 
úrokovej sadzbe 

Tarifa 3 s úrokovou 
sadzbou zníženou 

o 4 % oproti štandardnej 
úrokovej sadzbe 

Istina vo 
výške:  

1 500,00  1 500,00  1 500,00  

Poplatok za 
pristavenie 
úveru: 

0,00  0,00  0,00  

Zmluvný 
úrok:  

70,89  63,39  55,89  

Celkovo: 1 570,89   1 563,39   1 555,89  
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Ročná percentuálna miera nákladov 

(Celkové náklady vyjadrené ako ročné 

percento z celkovej výšky úveru 

Ročná percentuálna miera nákladov 

pomáha spotrebiteľovi porovnať si rôzne 

ponuky) 

 

pozri údaj RPMN v tabuľke uvedenej vyššie 

pod bodom „2. Opis hlavných vlastností 

spotrebiteľského úveru“ 

 

Na získanie spotrebiteľského úveru alebo 

na získanie spotrebiteľského úveru za 

ponúkaných podmienok sa musí uzavrieť 

— poistenie na zabezpečenie 

spotrebiteľského úveru alebo 

— ďalšia zmluva o doplnkovej službe  

(Ak náklady spojené s týmito službami 

nie sú veriteľovi známe, nezahŕňajú sa do 

ročnej percentuálnej miery nákladov) 

Nie 

 

Súvisiace náklady  

Vedenie jedného alebo viacerých účtov je 

potrebné na zaznamenávanie platobných 

transakcií a čerpania peňažných 

prostriedkov 

 

Banka vyžaduje vedenie jedného bežného 

účtu. 

Akékoľvek iné náklady vyplývajúce zo 

zmluvy o spotrebiteľskom úvere 

 

Nie sú 

Podmienky, za ktorých sa uvedené 

náklady spojené so zmluvou o 

spotrebiteľskom úvere môžu zmeniť 

 

Návrh na zmenu zmluvy o spotrebiteľskom 

úvere (v danom prípade zmluvy 

o kontokorentnom spotrebiteľskom úvere, 

ďalej aj len „zmluva“), Cenníka a Obchodných 

podmienok pre zriaďovanie a vedenie účtov 

(ďalej aj len „návrh na zmenu zmluvy“) sa 

spotrebiteľovi poskytuje aspoň 2 mesiace pred 

navrhovaným dňom účinnosti zmeny zmluvy, a 

to prostredníctvom internetbankingu, ak ho 

má spotrebiteľ zriadený, na inom trvanlivom 

médiu, alebo sa spotrebiteľovi poskytne 

osobne na pracovisku veriteľa, ktoré mu vedie 

účet. Ak spotrebiteľ pred navrhovaným dňom 

účinnosti návrhu na zmenu zmluvy neoznámi 

Banke, že návrh na zmenu zmluvy neprijíma, 

platí, že spotrebiteľ návrh na zmenu zmluvy 

prijal. Ak spotrebiteľ nesúhlasí s návrhom na 

zmenu zmluvy, má pred navrhovaným dňom 

účinnosti návrhu na zmenu zmluvy právo na 

okamžité ukončenie zmluvy, na základe ktorej 

vykonáva platobný styk, a to bez poplatkov. Ak 

spotrebiteľ oznámi Banke, že s návrhom na 
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zmenu zmluvy nesúhlasí, považuje sa to 

automaticky za výpoveď zmluvy, na základe 

ktorej spotrebiteľ vykonáva platobný styk, 

podanú Bankou, ak Banka nestanoví inak.   

Banka je oprávnená v závislosti od svojej 

obchodnej politiky jednostranne meniť 

Sadzobník. Nové znenie je voči spotrebiteľom 

účinné okamihom vyhlásenia, príp. iným 

okamihom v ňom uvedeným. Banka je 

oprávnená  v závislosti od svojej obchodnej 

politiky navrhnúť spotrebiteľovi zmenu 

Cenníka spôsobom a za podmienok 

uvedených v Obchodných podmienkach pre 

zriaďovanie a vedenie účtov (v čase 

poskytnutia týchto informácií v čl. I. ods. 4). 

Povinnosť zaplatiť notárske poplatky 

 

Ak zmluva nie je podpisovaná na pobočke 

veriteľa, spotrebiteľ hradí náklady za overenie 

podpisov na zmluve.  

Náklady v prípade oneskorených splátok 

 

(Oneskorené splátky môžu mať pre 

spotrebiteľa vážne následky, napríklad 

nútený predaj a môžu sťažiť získanie 

spotrebiteľského úveru) 

 

Za oneskorené splátky sa bude spotrebiteľovi 

účtovať úroky z omeškania vypočítané z 

dennej výšky čiastok v omeškaní (neoprávnený 

debetný zostatok) s použitím úrokovej sadzby 

uvedenej v Sadzobníku, tj. aktuálne vo výške 

5,00 % p.a., a to až do okamihu ukončenia 

omeškania spotrebiteľa alebo do splatenia 

všetkých záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. Za 

oneskorené splátky sa bude spotrebiteľovi 

okrem úrokov z omeškania podľa 

predchádzajúcej vety účtovať taktiež zmluvná 

pokuta vo výške stanovenej v Cenníku 

(aktuálne vo výške 10,0 % p.a.), vypočítaná z 

dennej výšky čiastok v omeškaní (neoprávnený 

debetný zostatok), a to až do okamihu 

ukončenia omeškania spotrebiteľa. Za každé 

jednotlivé porušenie zmluvy podľa čl. 

V. zmluvy môže ďalej veriteľ požadovať od 

spotrebiteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 1 % z úverového rámca za každý, 

i začatý mesiac porušovania zmluvy až do 

doby uskutočnenia nápravy. Táto zmluvná 

pokuta bude pripisovaná na ťarchu úverového 

účtu a zvýši tak čerpanie úveru. Zmluvná 

pokuta je splatná dňom jej naúčtovania.  
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4. Iné dôležité právne aspekty 
 

Právo na odstúpenie od zmluvy 

o spotrebiteľskom úvere 

 

(Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od 

zmluvy o spotrebiteľskom  úvere v lehote 

14 kalendárnych dní) 

Áno 

Predčasné splatenie spotrebiteľského 

úveru 

 

(Spotrebiteľ má kedykoľvek právo na 

úplné alebo čiastočné predčasné 

splatenie úveru) 

 

Áno 

Nahliadnutie do databázy 

 

(Veriteľ musí spotrebiteľa okamžite a 

bezplatne informovať o výsledku 

nahliadnutia do databázy, ak žiadosť 

o spotrebiteľský úver zamietol na 

základe tohto nahliadnutia. Neplatí to, ak 

je 

poskytnutie takejto informácie zakázané 

podľa právnych predpisov Európskej 

únie) 

Áno (dokladá klient) 

Právo na vyhotovenie návrhu zmluvy 

o spotrebiteľskom úvere 

 

(Spotrebiteľ má právo dostať bezplatne 

na vlastnú žiadosť vyhotovenie 

návrhu zmluvy o spotrebiteľskom úvere. 

Toto ustanovenie sa neuplatňuje, ak 

veriteľ v čase podania žiadosti 

spotrebiteľa nie je ochotný so 

spotrebiteľom uzavrieť zmluvu 

o spotrebiteľskom úvere) 

 

Áno 

Čas, počas ktorého je veriteľ viazaný 

informáciami poskytnutými pred 

uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom 

úvere 

 

 

Tieto informácie sú platné od 1. 1. 2022 

 

  


