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Súhlas na používanie finančných nástrojov
(v zmysle ustanovenia § 71k ods. 1 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z.
o cenných papieroch)
príloha k Rámcovej zmluve – investičnej
Klient – právnická osoba
Obchodné meno/ Názov: ___________________________________
IČO: ___________________________________
Spis. zn.: ___________________________________
Sídlo: ___________________________________
Korešpondenčná adresa: ___________________________________
Kontakty:
Telefón: _____________________
Mobilný telefón: _____________________
E-mail: _____________________
Štát, ktorého je klient daňovým rezidentom: _____________________
Zastúpený právnickou osobou (Obchodné meno, IČO, sídlo):
___________________________________________________
Konajúci (priezvisko – meno – rodné číslo – trvalý pobyt – typ oprávnenia)
1. _________________________________________
2. _________________________________________
Zastúpený fyzickou osobou (priezvisko – meno – rodné číslo – trvalý pobyt – typ
oprávnenia):
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________
(ďalej len „Klient“)

S účinnosťou odo dňa, kedy platne a účinne uzavriem ako dlžník s bankou Fio
banka, a.s., IČ: 618 58 374, so sídlom 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: 36 869 376, so sídlom Nám. SNP 21,
Bratislava 811 01, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1875/B (ďalej aj len „Fio banka“) Zmluvu o úvere
a pôžičke na obchody s finančnými nástrojmi (čl. I-C Rámcovej zmluvy – investičnej),
udeľujem týmto výslovný súhlas Fio banke, aby používala mnou nakúpené finančné
nástroje vedené na obchodnom účte vo Fio banke k obchodom na vlastný účet alebo
na účet iného klienta Fio banky, za účelom a za podmienok uvedených v Zmluve o

úvere a pôžičke na obchody s finančnými nástrojmi, najmä k vykonávaniu
repooperácií či operácií typu buy-and-sell, k opakovanému poskytovaniu pôžičky
finančných nástrojov Fio bankou a k opakovanému použitiu k zabezpečeniu úveru
Fio banky či nadobudnutiu finančných nástrojov Fio bankou za účelom zabezpečenia
činností Fio banky podľa príslušnej zmluvy.

________________, dňa _________________
za klienta – právnickú osobu

……………………….….
zastupce_nazev_osoby_1]

……………………………………
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Fio banka, a.s., konajúca prostredníctvom a vo veci organizačnej zložky Fio banka,
a. s., pobočka zahraničnej banky vyhlasuje, že do okamžiku účinnosti Zmluvy o
úvere a pôžičke na obchody s finančnými nástrojmi, nemá tento súhlas žiadne
právne účinky a nebude teda zo strany Fio banky akýmkoľvek spôsobom
uplatňovaný

..............................................
za banku:

