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Smlouva o úvěru v různých měnách a další ujednání 
 

uzavřená mezi věřitelem Fio banka,a.s., IČO 61858374, sídlo Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsaným 
v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B. 2704, 
 

a dlužníkem 

*Jméno a příjmení: *Stát. přísl.1): *R. č.2): 

   

*Trvalý pobyt: Ulice + č.p. *M ěsto, obec: *PSČ: *Stát1): 

    

Korespondenční adresa:3) Ulice + č.p. Město, obec: PSČ: Stát1): 

    

Bankovní spojení: Telefon: Fax: 

  

Email:  

 

*Druh dokladu totožnosti:  *Číslo:  *Země vydání: *Platný do:  

 

Obchodní účet dlužníka je účet dlužníka vedený věřitelem: 

Číslo obchodního účtu:  

 
Referenční měna (čl. I odst. 4 Všeobecných smluvních podmínek pro úvěr v různých měnách):  ……… 

 

 

SMLOUVA JE UZAVÍRÁNA VÝHRADN Ě 
ELEKTRONICKOU FORMOU 

PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE E -BROKER.  
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Čl. I 

Předmět smlouvy, úprava práv a povinností smluvních stran 
 

1. Tato smlouva (dále též jen „úvěrová smlouva“) upravuje práva a povinnosti smluvních stran při poskytování úvěru 
v různých měnách věřitelem dlužníkovi za účelem poskytnutí peněžních prostředků na vypořádání věřitelem 
obstarávaných dlužníkových obchodů (nákupů a prodejů) s investičními nástroji (dále též jen „investiční nástroje“ a 
„obchody“) včetně nákladů na uzavření obchodů (dále jen „vypořádání obchodů“ nebo „peněžní vypořádání obchodů“), a 
to na převodních místech jmenovitě uvedených ve Strategii provádění pokynů (dále též jen „převodní místa“) v měně, ve 
které probíhají obstarávané obchody. Obchody s investičními nástroji dle předchozí věty obstarává věřitel pro dlužníka na 
základě pokynů dlužníka podaných věřiteli v souladu s komisionářskou smlouvou uzavřenou mezi věřitelem jako 
komisionářem a dlužníkem jako klientem. 

2. Vztah dlužníka a věřitele z této smlouvy se řídí přednostně ustanoveními této smlouvy a platnými Všeobecnými 
smluvními podmínkami pro úvěr v různých měnách vydanými věřitelem (dále též jen „Všeobecné smluvní podmínky“). 
Všeobecné smluvní podmínky platné ke dni uzavření této smlouvy jsou neoddělitelnou součástí této smlouvy. Realizace 
každého pokynu a žádosti klienta se řídí zněním Všeobecných smluvních podmínek platným při podání pokynu nebo 
žádosti s výjimkami uvedenými v úvěrové smlouvě nebo Všeobecných smluvních podmínkách. V rozsahu, v jakém 
nejsou práva a povinnosti dlužníka a věřitele upraveny v úvěrové smlouvě, použijí se ustanovení Všeobecných smluvních 
podmínek, a nejsou-li práva a povinnosti dlužníka a věřitele upravena ani ve Všeobecných smluvních podmínkách, 
použijí se přiměřeně obecná a nejbližší ustanovení této smlouvy a Všeobecných smluvních podmínek. 

3. Věřitel poskytne dlužníkovi úvěr, budou-li splněny veškeré podmínky pro poskytnutí úvěru uvedené v této smlouvě a 
Všeobecných smluvních podmínkách. Úvěr je dlužník oprávněn, při splnění veškerých podmínek uvedených v této 
smlouvě a Všeobecných smluvních podmínkách, čerpat z obchodního účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy, a to 
v různých měnách uvedených na Seznamu měn vydaným věřitelem, avšak celková výše čerpání úvěru z obchodního účtu 
v jednotlivých měnách přepočtená kurzem dle kurzovního lístku vyhlášeného věřitelem do referenční měny nesmí být 
v žádném okamžiku vyšší než úvěrový rámec stanovený pro danou referenční měnu dle Všeobecných smluvních 
podmínek.  

4. Dlužník je povinen použít peněžní prostředky z úvěru pouze v souladu s účelem úvěru stanoveným ve Všeobecných 
smluvních podmínkách, poskytnout věřiteli zajištění úvěru ve formě vlastních peněžních prostředků ve výši a v měnách 
stanovených ve Všeobecných smluvních podmínkách, vrátit poskytnuté peněžní prostředky nejpozději do doby splatnosti 
stanovené ve Všeobecných smluvních podmínkách a uhradit věřiteli sjednané úroky a další poplatky dle Všeobecných 
smluvních podmínek. 

5. Tato smlouva je účinná dnem jejího uzavření smluvními stranami. Tato smlouva se uzavírá na dálku prostřednictvím 
elektronické aplikace pro podávání pokynů k obchodování s investičními nástroji (elektronická aplikace e-Broker) 
sjednané jako způsob komunikace mezi dlužníkem a věřitelem na základě komisionářské smlouvy. Smlouva uzavíraná na 
dálku prostřednictvím dohodnutého elektronického komunikačního programu e-Broker je uzavřena dnem, ve kterém 
a) dlužníkovi dojde prostřednictvím dohodnutého elektronického komunikačního programu e-Broker od věřitele zpráva 

o tom, že věřitel akceptoval dlužníkův návrh na uzavření úvěrové smlouvy, přičemž součástí uvedené zprávy věřitele 
jsou i odkazy na text uzavírané úvěrové smlouvy, Všeobecných smluvních podmínek a dalších dokumentů, které 
tvořily návrh na uzavření úvěrové smlouvy zaslaný dlužníkem věřiteli prostřednictvím dohodnutého elektronického 
komunikačního programu e-Broker, a 

b) dlužník věřiteli prostřednictvím dohodnutého elektronického komunikačního programu (e-Broker) potvrdí, že se 
seznámil se zprávou věřitele o akceptaci dlužníkova návrhu na uzavření úvěrové smlouvy a že dokumenty obsažené v 
odkazech této zprávy věřitele jsou dokumenty, které byly předmětem dlužníkova návrhu na uzavření úvěrové smlouvy 
a jsou s nimi obsahově shodné. 

 
 

Čl. Ia 
Úkony smluvních stran související s uzavřením úvěrové smlouvy 

 
1. Má-li dlužník k dnešnímu dni jako dlužník uzavřenou s obchodní společností BaFio, a.s., IČ: 25110578, sídlo: Praha 1, V 

Celnici 1028/10, PSČ 117 21 jako věřitelem (dále též jen „Starý věřitel“) Smlouvu o úvěru v různých měnách a další 
ujednání (dále jen „Stará smlouva“), na základě které Starý věřitel poskytuje dlužníkovi úvěr v různých měnách, jsou 
věřitel a dlužník z této úvěrové smlouvy povinni postupovat dle následujících ustanovení. 

2. Dlužník prohlašuje, že Starý věřitel hodlá ukončit poskytování úvěru v různých měnách dlužníkovi a z toho důvodu 
vypověděl dlužníkovi Starou smlouvu. V důsledku výpovědi uvedené v předchozí větě končí účinnost Staré smlouvy 
k poslednímu dni platnosti úvěrového rámce Staré smlouvy. 

3. Dlužník uzavírá s věřitelem tuto úvěrovou smlouvu, na jejímž základě bude věřitel poskytovat dlužníkovi úvěr v různých 
měnách. 

4. Z důvodu zajištění plynulého přechodu z poskytování úvěru v různých měnách Starým věřitelem dlužníkovi na 
poskytování úvěru v různých měnách věřitelem dlužníkovi, se dlužník s věřitelem dohodli na následujících ustanoveních. 

5. Dlužník uzavřením této smlouvy podává věřiteli speciální pokyn k převodu peněžních prostředků z obchodního účtu 
uvedeného v záhlaví této úvěrové smlouvy na úvěrový účet dlužníka vedený Starým věřitelem dle Staré smlouvy (za 
účelem splacení veškerých pohledávek Starého věřitele za dlužníkem vzniklých na základě Staré smlouvy a příslušenství 
takových pohledávek), a to v měnách a výši čerpání úvěru a jeho příslušenství dlužníkem na úvěrovém účtu vedeném 
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Starým věřitelem dle Staré smlouvy, a to tak, aby došlo k úplné úhradě veškerých záporných zůstatků všech podúčtů 
úvěrového účtu dlužníka vedeného Starým věřitelem dle Staré smlouvy. 

6. Nemá-li dlužník na svém obchodním účtu uvedeném v záhlaví této úvěrové smlouvy dostatek peněžních prostředků 
v některé měně k provedení speciálního pokynu dlužníka věřiteli dle odst. 5 tohoto článku, pak je dlužníkem čerpán 
z obchodního účtu v takové měně úvěr dle této smlouvy, a to ve výši rozdílu zůstatku obchodního účtu dlužníka v dané 
měně a výše záporného zůstatku podúčtu úvěrového účtu dlužníka v téže měně vedeného Starým věřitelem dle Staré 
smlouvy. Věřitel vyznačí čerpání úvěru dlužníkem dle předchozí věty záporným zůstatkem podúčtu obchodního účtu 
dlužníka v měně čerpání úvěru.   

7. Dlužník uzavřením této úvěrové smlouvy současně opravňuje a zmocňuje věřitele ke zjištění, zda má dlužník k dnešnímu 
dni uzavřenou Starou smlouvu se Starým věřitelem, dále ke zjištění čísla obchodního účtu dlužníka uvedeného v záhlaví 
Staré smlouvy a čísla úvěrového účtu dlužníka vedeného Starým věřitelem dle Staré smlouvy a dále ke zjištění stavu 
čerpání úvěru v různých měnách dlužníkem na úvěrovém účtu dlužníka vedeném Starým věřitelem dle Staré smlouvy. 
Věřitel je oprávněn a dlužníkem též výslovně zmocněn doplnit speciální pokyn dlužníka věřiteli dle odst. 5 tohoto článku 
o potřebné údaje zjištěné věřitelem dle předchozí věty. Věřitel provede speciální pokyn dlužníka věřiteli dle odst. 5 
tohoto článku až po doplnění takového pokynu věřitelem dle předchozí věty. Dlužník uzavřením této smlouvy dále 
zmocňuje věřitele, aby jménem dlužníka podal Starému věřiteli žádost (pokyn) o převod veškerých zajišťovacích 
peněžních prostředků z úvěrového účtu dlužníka vedeného Starým věřitelem dle Staré smlouvy na obchodní účet 
dlužníka uvedený v záhlaví Staré smlouvy, který je shodný s obchodním účtem dlužníka uvedeným v záhlaví této 
úvěrové smlouvy.  

8. Konstatuje se, že dojde-li k úplnému splacení úvěru v různých měnách na úvěrovém účtu dlužníka vedeném Starým 
věřitelem dle Staré smlouvy, převede Starý věřitel ke dni takového splacení veškeré zajišťovací peněžní prostředky 
dlužníka z úvěrového účtu dlužníka na obchodní účet dlužníka uvedený v záhlaví Staré smlouvy, který je shodný 
s obchodním účtem dlužníka uvedeným v záhlaví této úvěrové smlouvy. 

9. Dlužník uzavřením této smlouvy bere na vědomí, že Starý věřitel a věřitel uzavřeli mezi sebou smlouvu, na jejímž 
základě veškeré dosud dlužníkem podané pokyny k obchodům s využitím měnového úvěru od Starého věřitele dle Staré 
smlouvy (uspokojené i neuspokojené) jakož i veškeré dosud nevypořádané obchody uzavřené na základě takových 
pokynů dlužníka, budou se souhlasem dlužníka od okamžiku uzavření této úvěrové smlouvy uspokojeny nebo 
vypořádány již jako pokyny dlužníka k obchodům podané věřiteli, kterými dochází dle této úvěrové smlouvy k čerpání 
úvěru dlužníkem z obchodního účtu uvedeného v záhlaví této úvěrové smlouvy.  

10. Uzavřením této smlouvy uděluje dlužník výslovný souhlas s tím, že veškeré dosud dlužníkem podané pokyny 
k obchodům s využitím měnového úvěru od Starého věřitele dle Staré smlouvy (uspokojené i neuspokojené) jakož i 
veškeré dosud nevypořádané obchody uzavřené na základě takových pokynů dlužníka, budou od okamžiku uzavření této 
úvěrové smlouvy uspokojeny nebo vypořádány již jako pokyny dlužníka k obchodům podané věřiteli, kterým dochází dle 
této úvěrové smlouvy k čerpání úvěru dlužníkem z obchodního účtu uvedeného v záhlaví této úvěrové smlouvy. Dlužník 
také uzavřením této smlouvy výslovně zmocňuje věřitele, aby Starému věřiteli oznámil uzavření této úvěrové smlouvy a 
učinil jménem dlužníka veškeré potřebné úkony k zajištění postupu uvedeného v předchozí větě. 

11. Dlužník se zavazuje, že od uzavření této úvěrové smlouvy nepodá Starému věřiteli jakýkoli pokyn k dalšímu čerpání 
měnového úvěru z úvěrového účtu dlužníka vedeného Starým věřitelem dle Staré smlouvy. 

 
 

Čl. II 
Prohlášení dlužníka 

 
1. Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje v úvěrové smlouvě jsou pravdivé a aktuální. 
2. Beru na vědomí, že úvěrová smlouva se bude řídit Všeobecnými smluvními podmínkami pro úvěr v různých měnách 

vydanými věřitelem, a že tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
3. Prohlašuji, že jsem se plně seznámil s úvěrovou smlouvou, Všeobecnými smluvními podmínkami věřitele, dokumentem 

„Informace pro zájemce o uzavření „Smlouvy o úvěru v různých měnách“ na dálku prostřednictvím dohodnutého 
komunikačního programu e-Broker“, dokumentem „Seznam měn a Úrokový sazebník“, dokumentem „Kurzovní lístek“,  
dokumentem „Harmonogram přijímání pokynů“,, dokumentem „Strategie provádění pokynů“, dokumentem „Reklamační 
řád“, dokumentem „Informace o Garančním fondu obchodníků s cennými papíry“, dokumentem „Všeobecné smluvní 
podmínky pro obchodování s investičními nástroji“, dokumentem „Informace o investičních nástrojích, o ochraně 
investičních nástrojů a peněžních prostředků klienta a některé další informace týkající se obchodování s investičními 
nástroji“ a s příslušnými Ceníky služeb věřitele, že se všemi těmito dokumenty souhlasím, nemám k nim žádné výhrady a 
zavazuji se je dodržovat. Dále prohlašuji, že všechny dokumenty uvedené v předchozí větě mi byly poskytnuty řádně 
s dostatečným předstihem před uzavřením úvěrové smlouvy. 

4. Souhlasím s uzavřením úvěrové smlouvy na dálku prostřednictvím dohodnutého prostředku elektronické komunikace – 
komunikačního programu e-Broker. 

5. Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu a způsobem uvedeným ve Všeobecných smluvních 
podmínkách pro obchodování s investičními nástroji, v úvěrové smlouvě a Všeobecných smluvních podmínkách věřitele. 

6. Souhlasím s tím, že věřitel může začít vykonávat práva a povinnosti z úvěrové smlouvy ihned po uzavření úvěrové 
smlouvy. 

7. Úvěrovou smlouvu uzavírám na základě své vážné a svobodné vůle. 

 

 


