
Fio banka, a.s., IČ 618 58 374, so sídlom 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 36 869 376, so 
sídlom Dunajská 1, 811 08 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri 
vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1875/Ba  
(ďalej len „Banka“) 
 
a klient  
 

Meno a priezvisko/Obchodné meno/Názov:  

R.č./IČO:  

Trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania: , , ,  

PO:  Zapísaná v , vedenom, sp. zn.:  

FO:  Dátum narodenia: , Miesto narodenia:  

 Pohlavie: , Štátna príslušnosť:  

 Preukaz totožnosti:  -  -  -  

Kontakty:  Telefón:  
 Mobilní telefón:  
 E-mail:  

Zastúpený: (priezvisko, meno / názov - rodné číslo / IČO - adresa trvalého pobytu / sídlo - doklad 
FO - typ oprávnenia) 

1.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

3.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Pridelené číslo klienta:  

(ďalej len „majiteľ účtu“) 

 

uzatvárajú na základe § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení 
neskorších predpisov,  

Zmluvu o vydaní platobnej karty 

1. Banka vydá platobnú kartu držiteľovi karty za podmienok stanovených touto zmluvou o vydaní 
platobnej karty (ďalej len „Zmluva“). Majiteľ účtu svojim podpisom potvrdzuje, že nižšie uvedený 
účet bol riadne zriadený na základe zmluvy o bežnom účte (alebo na základe obdobnej zmluvy) 
uzatvorenej medzi Bankou a majiteľom účtu. Platobná karta bude vydaná podľa nižšie 
uvedených parametrov: 

 

Číslo Zmluvy o vydaní platobnej karty  

Číslo účtu a mena účtu, ku ktorému je 
vydanie platobnej karty požadované: 

 () 
IBAN  
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Údaje o držiteľovi a adrese pre zaslanie platobnej karty: 

Meno a priezvisko:     

Rodné číslo:  

Číslo OP alebo pasu:  

Štátna príslušnosť:  

Adresa pre zaslanie 
platobnej karty: 

,    

Povinné parametre platobnej karty: 

Meno uvedené na platobnej karte:  

Požadovaný typ platobnej karty:  

Druh limitu platobnej karty: Výška limitu 

  

 týždenný limit denný limit 

Celkový limit platobnej karty 1):  EUR  EUR 

- limit pre výber z bankomatu (ATM 
limit)2) 

 EUR  EUR 

- limit pre platby u obchodníkov 
(POS limit)2) 

 EUR  EUR 

- limit pre internetové platby (NET 
limit)2) 

 EUR  EUR 

- limit pre transakcie platobnou 
kartou, pri ktorých nemusí byť 
prítomná platobná karta (MO/TO 
limit)2) 

 EUR  EUR 

Voliteľné parametre: 

Vydanie PINu v tlačenej podobe:  

 Adresa pre zaslanie PINu 3): ,   ,  

Expresné vydanie platobnej karty:  

Povolené 3DSecure (tel. číslo pre 
autorizáciu) 

 () 

Automatická obnova karty Áno 
1) Celkový limit platobnej karty je Banka oprávnená meniť spôsobom a za podmienok uvedených 

v Podmienkach. 
2) Ide o počiatočné nastavenie limitov. Transakcie platobnou kartou je možné realizovať do 

výšky aktuálne nastaveného limitu, a to iba za predpokladu, že v súčte za všetky 
transakcie uskutočnené platobnou kartou nedôjde k prekročeniu aktuálne platného 
„Celkového limitu platobnej karty“. Výšku jednotlivých limitov je možné meniť spôsobom 
a za podmienok uvedených v Podmienkach. Zmenou Podmienok môže dôjsť i ku zmene 
druhov limitov platobnej karty a spôsobov ich uplatňovania. 

3)  Platí iba, ak je zvolené vydanie PINu v tlačenej podobe. 

2. Majiteľ účtu berie na vedomie, že platobná karta je vlastníctvom Banky, ktorá je taktiež 
vydavateľom tejto platobnej karty a na držiteľa karty prechádza iba právo používať platobnú 
kartu odo dňa jej platného prevzatia a za podmienok stanovených Zmluvou a Obchodnými 
podmienkami pre vydávanie a používanie vlastných platobných kariet (v texte tejto zmluvy tiež 
len  „Podmienky“). Platobná karta je vydávaná k účtu vedenému Bankou. Práva a povinnosti 
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zmluvných strán sa riadia okrem Zmluvy taktiež Podmienkami, ktoré tvoria spolu s cenníkom 
Banky neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Podmienky vrátane cenníka sú tiež voľne k dispozícii na 
pracoviskách Banky a webových stránkach https://www.fio.sk/. Majiteľ účtu podpisom Zmluvy 
potvrdzuje, že cenník a Podmienky prevzal, oboznámil sa s nimi, bez výhrad s nimi súhlasí a 
zaväzuje sa ich dodržiavať. Ak nevyplýva z konkrétneho ustanovenia Zmluvy inak, odchylné 
ustanovenie Zmluvy má prednosť pred ustanoveniami Podmienok. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom jeden exemplár obdrží majiteľ účtu. 
Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali, súhlasia s ňou a uzatvárajú 
ju na základe svojej vážnej a slobodnej vôle. 

 
 , dňa . .  
 
 

   

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

 

za Banku 
 

 

 


