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(ďalej aj len „Banka“) 
 

  Prehlásenie klienta 
 

 

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, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, zapísanej v 
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1875/B 
(ďalej aj len „obchodník“ alebo „Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky“) 

 
Prehlasujem, že som bol Fio bankou, a.s., pobočkou zahraničnej banky v dostatočnom 

časovom predstihu pred uzatvorením zmluvy informovaný o všetkých dôležitých aspektoch 
spojených s využívaním obchodníkom poskytovaných služieb, najmä že mi boli poskytnuté: 

- informácie o obchodníkovi a ním poskytovaných službách, 
- informácie o finančných nástrojoch, vrátane príslušných poučení a upozornení 

týkajúcich sa investovania do finančných nástrojov, 
- informácie o ochrane finančných nástrojov a peňažných prostriedkov klienta, 
- informácie o podmienkach (návrhu) zmluvy, ktorú som uzatvoril, 
- informácie o nákladoch a súvisiacich poplatkoch za služby poskytované 

obchodníkom, 
- informácie o mieste výkonu služby, 
- informácie o stratégii postupovania pokynov, 
- informácie týkajúce sa podávania reklamácií a 
- informácie o garančnom fonde obchodníkov s cennými papiermi (Informace o 

garančním fondu obchodníků s cennými papíry). 
 
Prehlasujem, že všetkým poskytnutým informáciám rozumiem, resp. ak som 

niektorým z informácií nerozumel, upozornil som obchodníka na túto skutočnosť 
a následne mi takéto informácie boli vysvetlené. S poskytovaním služieb za podmienok, o 
ktorých som bol obchodníkom informovaný, súhlasím.  

Ďalej potvrdzujem, že v súvislosti s poskytnutím vyššieuvedených informácií zo 
strany obchodníka som od obchodníka prevzal aj tieto informačné materiály: 

- Informácie o obchodníkovi s cennými papiermi a ním poskytovaných službách 
- Informácie o finančných nástrojoch, o ochrane finančných nástrojov a peňažných 

prostriedkov klienta a niektoré ďalšie informácie týkajúce sa obchodovania 
s finančnými nástrojmi 

- Informácie o  garančním fondu obchodníků s cennými papíry 
- Reklamačný poriadok 
- Stratégiu postupovania pokynov 
- Zoznam miest výkonu 
- Cenník základných služieb a Prílohu k základnému cenníku služieb (v aktuálnom 

znení) 
 
Potvrdzujem, že som bol obchodníkom poučený o tom, že aktuálna podoba vyššie 

uvedených materiálov je zverejnená na www.fio.sk, a že som bol informovaný aj 
o presnom mieste na uvedenej internetovej stránke obchodníka, kde sú mi tieto dokumenty 
a informácie k dispozícií.  

 



 

Súhlasím, s tým, aby prostriedky, ktoré zverím obchodníkovi, boli vedené na súhrnných 
účtoch. Potvrdzujem, že som bol informovaný o tom, v ktorých prípadoch v súčasnosti 
obchodník drží aktíva svojich klientov na súhrnných účtoch, a že som bol obchodníkom 
upozornený na zvýšené riziká spojené s držaním aktív klientov na súhrnných účtoch. 

 
 

, dňa .. 
 
Meno a priezvisko/názov:     
 
dátum narodenia/IČO:  
 
 
zastúpený/konajúci 
(meno a priezvisko, funkcia): 
 
Podpis/podpis a odtlačok pečiatky: 


