
Fio banka, a.s.,  
IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21,  
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PROHLÁŠENÍ KLIENTA 
 

 

Prohlašuji, že jsem byl společností Fio banka, a.s. (dále jen „Banka“) v dostatečném časovém předstihu před 
uzavřením Rámcové smlouvy – investiční informován o všech důležitých aspektech spojených s využíváním 
Bankou poskytovaných služeb, zejména že mi byly poskytnuty: 

- informace o Bance a jí poskytovaných službách, 

- informace o investičních nástrojích, včetně příslušných poučení a upozornění týkajících se investování do 
investičních nástrojů, 

- informace o ochraně investičních nástrojů a peněžních prostředků klienta, 

- informace o podmínkách (návrhu) smlouvy, kterou jsem uzavřel, 

- informace o nákladech a souvisejících poplatcích za služby poskytované Bankou, 

- informace o převodních místech, 

- informace o strategii provádění pokynů, 

- informace týkající se podávání reklamací a 

- informace o Garančním fondu. 

 

Prohlašuji, že všem poskytnutým informacím rozumím, resp. pokud jsem některým z informací nerozuměl, 
upozornil jsem Banku na tuto skutečnost a následně mi takové informace byly vysvětleny. S poskytováním služeb 
za podmínek, o kterých jsem byl Bankou informován, souhlasím a potvrzuji, že tento souhlas obsahuje mimo jiné i 
můj souhlas se Strategií provádění pokynů Banky.  

Dále potvrzuji, že v souvislosti s poskytnutím výše uvedených informací ze strany Banky jsem od ní převzal i 
tyto informační materiály: 

- Informace o obchodníkovi s cennými papíry a jím poskytovaných službách, 

- Informace o investičních nástrojích, o ochraně investičních nástrojů a peněžních prostředků klienta a některé 
další informace týkající se obchodování s investičními nástroji, 

- Informace o Garančním fondu, 

- Reklamační řád, 

- Strategii provádění pokynů, 

- Seznam převodních míst, 

- Harmonogram přijímání pokynů (v aktuálním znění) – pouze ke smlouvě, která podávání pokynů umožňuje 

(dále jen „Informační materiály“). 

 

Potvrzuji, že jsem byl Bankou poučen o tom, že výše uvedené informace a aktuální podoba Informačních 
materiálů je zveřejněná na www.e-broker.cz, a že jsem byl informován i o přesném místě na uvedené internetové 
stránce Banky, kde jsou mi tyto informace včetně Informačních materiálů k dispozici. 

 

Souhlasím s tím, aby prostředky, které svěřím Bance, byly vedeny na sběrných účtech. Potvrzuji, že jsem byl 
informován o tom, ve kterých případech v současnosti Banka drží aktiva svých klientů na sběrných účtech, a že 
jsem byl Bankou upozorněn na zvýšená rizika spojená s držením aktiv klientů na sběrných účtech. 

 

 
Informace o zpracování osobních údajů 

 

Před podpisem tohoto prohlášení jsem se seznámil(a) s informacemi o zpracování osobních údajů, které jsou 
uvedeny v Informačním memorandu Banky, jehož aktuální znění je klientovi dostupné na webu 
https://www.fio.cz/o-nas/dokumenty-ceniky/informacni-materialy případně na libovolném klientském pracovišti 
Banky. 
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Souhlas se scanem dokladu totožnosti (neudělení souhlasu má dopad na hodnocení rizikovosti potencionálního 
klienta ze strany Banky) 

 

Souhlasím s pořízením scanu dokladu totožnosti, který jsem předložil při mé identifikaci. Souhlas dávám za 
účelem identifikace a kontroly klienta dle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 
trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“).  

Svůj souhlas můžu kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze 
souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Beru na vědomí, že s ohledem na ustanovení § 16 odst. 1 písm. b) 
a d)  AML zákona, nemá odvolání souhlasu vliv na další zpracování kopie správcem, neboť správce bude v 
takovém případě povinen na základě tohoto ustanovení AML zákona kopii zpracovávat po dobu 10 let od 
ukončení obchodního vztahu s klientem. Souhlas uděluji správci, jímž je Banka. 

 ANO   NE 
 

 

 

, dne .. 

 

Klient – právnická osoba 

Obchodní firma/ Název (přesně dle OR):  

IČ:  

Spis. zn.:   

Sídlo:  , , ,  

Zastoupen právnickou osobou: (název, IČ, sídlo) 

 

 Jednající: (příjmení, jméno - rodné číslo - trvalá adresa – doklad - typ oprávnění) 

 1.  -  -  -  -   

 2.  -  -  -  -  

Zastoupen fyzickou osobou: (příjmení, jméno - rodné číslo - trvalá adresa – doklad - typ oprávnění) 

1. nezastupován -  -  -  -  

2. nezastupován -  -  -  -  

3. nezastupován -  -  -  -  

 
za klienta – právnickou osobu:  

 
 ……………………………….…. …………………………………… 

     

  


