Rámcová smlouva o poskytování platebních služeb
(dle § 127 a násl. zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku)
uzavřená mezi bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B, vložka 2704,
(dále jen „banka“),
a klientem – právnickou osobou:
Obchodní firma/ Název (přesně dle OR):
IČ:
Spis. zn.:
Sídlo: , , ,
Korespondenční adresa: , , ,
Čestné prohlášení ohledně statusu CRS a FATCA:
Klient a všechny ovládající osoby (skuteční majitelé) klienta jsou výhradně daňovými rezidenty České republiky – ANO
(V případě zvolení možnosti „NE“ banka žádá klienta o vyplnění formuláře CRS).
Klient je neamerická nefinanční entita a žádná z jeho ovládajících osob není specifikovanou americkou osobou, ani americkým
občanem nebo rezidentem – ANO
(V případě zvolení možnosti „NE“ banka žádá klienta o vyplnění formuláře FATCA).
Kontakty:
Telefon:
Mobilní telefon:
E-mail:
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. - - - 2. - - - 3. - - - Přidělené číslo klienta:
Číslo zřizovaného účtu (bankovní spojení):
CZK v České republice:
jiné měny a mezinárodní platby:

/2010
IBAN:

Druh účtu:
Výpisy z účtu:

Měna účtu:
Způsob přebírání výpisů:

SWIFT/BIC:

Čl. I. Předmět rámcové smlouvy
1. Na základě rámcové smlouvy banka pro klienta zřídí a povede běžný účet a zároveň mu poskytne elektronickou správu účtů
(internetbanking), a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a Obchodními podmínkami k Rámcové smlouvě o
poskytování platebních služeb bankou Fio banka, a.s. (dále jen „obchodní podmínky“).
2. Banka může klientovi poskytnout, buď na jeho žádost akceptovanou bankou, nebo na základě klientem akceptované
nabídky banky, i další bankovní produkty a služby, a to zejména vydání platební karty, poskytnutí kontokorentního úvěru,
zřízení dalších účtů a podúčtů specifikovaných v obchodních podmínkách.
3. Práva a povinnosti z této smlouvy se přednostně řídí ustanovením této smlouvy a dále obchodními podmínkami.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky, Ceník a Sazebník. Klient podpisem této smlouvy potvrzuje, že
v dostatečném časovém předstihu před uzavřením této smlouvy převzal Předsmluvní informace k Rámcové smlouvě o
poskytování platebních služeb, obchodní podmínky, Ceník a Sazebník, a to vše v textové podobě, seznámil se s nimi,
bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Smluvní strany se dohodly, že banka je oprávněna měnit obchodní
podmínky, Ceník a Sazebník způsobem uvedeným v obchodních podmínkách. Klient podpisem této smlouvy rovněž
potvrzuje, že převzal Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta.

Čl. II. Komunikace
1. Banka se s klientem dohodla, že pro jejich vzájemnou komunikaci spojenou s využíváním, rušením a sjednáváním
bankovních a platebních služeb budou využívat elektronickou správu účtů (internetbanking) nebo pobočky banky.
2. Při komunikaci s klientem prostřednictvím internetbankingu banka ověří jeho totožnost následujícími úkony klienta:
a) zadáním uživatelského jména a hesla při přihlášení do internetbankingu a
b) autorizací u pokynů, u kterých je autorizace vyžadována dle obchodních podmínek.
Čl. III. Souhlasy a prohlášení
1. Osoba zastupující klienta podpisem této smlouvy potvrzuje, že byla prostřednictvím Informačního memoranda banky, jehož
aktuální znění je dostupné na webu https://www.fio.cz/o-nas/dokumenty-ceniky/informacni-materialy nebo na jakékoliv
pobočce banky, informována o zpracování osobních údajů, jakož i o právech, která jí v oblasti ochrany osobních údajů
přiznávají příslušné právní předpisy.
Čl. IV. Závěrečná ustanovení
1. Tato rámcová smlouva se uzavírá podle českého právního řádu na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem
podpisu oběma smluvními stranami; je-li klient subjektem uvedeným v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, ustanovení o
nabytí účinnosti smlouvy uvedené v části věty před středníkem platí pouze, pokud není v obchodních podmínkách uvedeno
jinak. Je-li smlouva uzavírána zároveň v českém znění a ve znění v jiném jazyce, má přednost znění české.
2. Po ukončení smluvního vztahu se ustanovení této smlouvy včetně jejích součástí a dokumentů, na které se smlouva
odkazuje, použijí na vypořádání závazků a pohledávek ze smlouvy vzniklých.
3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy plynoucí z této smlouvy se budou řídit českým právním řádem a
veškeré spory plynoucí z této smlouvy budou rozhodovány výhradně českými soudy. Místně příslušným soudem prvního
stupně je místně příslušný soud banky.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvojím vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tuto rámcovou smlouvu, obchodní
podmínky, Ceník a Sazebník přečetly, souhlasí s nimi a uzavírají tuto smlouvu na základě své vážné a svobodné vůle, což
stvrzují svým podpisem.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Souhlas zástupce právnické osoby 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 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 . .

za banku:

............................................

za klienta – právnickou osobu:

………............................................

………............................................

Protokol o nastavení autorizace elektronických pokynů
k účtu
Banka Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B, vložka 2704, (dále jen „banka“),
a klient – právnická osoba
Obchodní firma/ Název (přesně dle OR):
IČ:
Spis. zn.:
Sídlo: , , ,
Korespondenční adresa: , , ,
Kontakty:
Telefon:
Mobilní telefon:
E-mail:
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. - - - 2. - - - 3. - - - Přidělené číslo klienta:
(dále jen klient)
se dohodli, že níže uvedené fyzické osoby jsou oprávněny a zmocněny, jménem klienta a na jeho účet podávat pokyny
prostřednictvím Internetbankingu banky (zejména k nakládání s peněžním zůstatkem na účtu, k uzavírání smluv apod.), jejichž
konkrétní výčet je stanoven níže ve sloupci rozsah oprávnění a provádět další služby poskytované k účtu a získávat informace o
účtu a provedených službách:
Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Rozsah oprávnění:1)

Zobrazení konta = právo prohlížet účet; Editace konta = právo podávat příkazy; Podepisování pokynu = právo autorizovat
pokyny
1)

Banka pokyn klienta zpracuje poté, co bude autorizován nejméně počtem osob stanoveným v následující tabulce dle objemu
pokynu či typu pokynu. Není-li v tabulce stanoven objem pokynu a počty autorizujících osob, pak platí, že libovolný pokyn
autorizuje jedna osoba. Objem pokynu je uveden v měně účtu, pro pokyny v jiné měně se použije aktuální přepočítací kurz. Pro
pokyny neobsahující peněžní objem (např. zřizování podúčtů a rušení podúčtů) platí nejvyšší požadovaný počet autorizujících
osob v tabulce uvedený, pokud není výslovně v tabulce u konkrétního pokynu neobsahující peněžní objem stanoveno jinak.
Objem pokynu (od částky včetně)/smlouva:

Minimální počet autorizujících osob:

Nastavení dle tohoto protokolu se vztahuje též na podúčty zřízené k účtu uvedenému v záhlaví tohoto Protokolu, pokud není
pro podúčet nastavení změněno samostatným Protokolem.
Nastavení dle tohoto Protokolu je platné a účinné dnem převzetí Protokolu bankou a ruší platnost a účinnost všech předchozích
nastavení; je-li klient subjektem uvedeným v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, pro účely stanovení nabytí účinnosti se tento
dokument považuje za dodatek ke smlouvě a ustanovení části věty před středníkem platí pouze, pokud není v obchodních
podmínkách uvedeno jinak.
, dne . .

za banku:

............................................

za klienta – právnickou osobu:

………............................................

………............................................

