
Rámcová zmluva o poskytovaní platobných služieb
(podľa § 31 a nasl. zákona č. 492/2009 Z.z., o platobných službách)

Fio banka

uzavretá medzi bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, V Gelnici 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: 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 „Banka“),

a klientom -  právnickou osobou:

Obchodné / Názov (presne podľa OR): MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV 
IČO: 00188549 
Sp. zn.: 77/2013
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, Trebišov, 07501, Slovenská republika 
Korešpondenčná adresa: M. R. Štefánika 862/204, Trebišov, 07501, Slovenská republika

Čestné vyhlásenie ohľadne statusu CRS a FATCA:
Klient a všetky ovládajúce osoby (koneční užívatelia výhod) klienta sú výhradne daňovými 
rezidentmi Slovenskej republiky -  ÁNO
(V prípade zvolenia možnosti „NIE“ Banka žiada klienta o vyplnenie formulára CRS.)

Klient je neamerická nefinančná entita a žiadna z jeho ovládajúcich osôb nie je určenou
americkou osobou, ani americkým občanom alebo rezidentom -  ÁNO
(V prípade zvolenia možnosti „NIE“ Banka žiada klienta o vyplnenie formulára FATCA.)

Kontakty:
Telefón:
Mobilný telefón: +421917387866 
E-mail: dusan.koby@gmail.com

Zastúpený právnickou osobou: (názov, IČO, sídlo) 
nezastupován

Konajúca: (meno, priezvisko, rodné číslo, trvalá adresa - doklad, typ oprávnenia)
1. nezastupován 
2 nezastupován

Zastúpený fyzickou osobou: (meno, priezvisko, rodné číslo, trvalá adresa - doklad, typ
oprávnenia)
1. Kobeľa, Dušan - -J . Jesenského 1431/71 Trebišov 07501 Slovenská 

- predseda predstavenstvarepublika - OP 
2 . -  -  -  -

3. - - - -

Pridelené číslo klienta: 931941218

Číslo zriaďovaného účtu (bankové spojenie):
EUR v Slovenskej republike: 
CZK v Českej republike:

2201456150/8330
2201456150/2010
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iné meny a medzinárodné platby: IBAN: SK7483300000002201456150
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX 

Druh účtu: SK - EUR - bežný účet pre právnické osoby Mena účtu: EUR
Výpisy z účtu: mesačne Spôsob preberania výpisov: elektronicky

ČI. I. Predmet rámcovej zmluvy
1. Na základe rámcovej zmluvy Banka pre klienta zriadi a bude viesť bežný účet a zároveň 
mu poskytne elektronickú správu účtov (internetbanking), a to všetko za podmienok 
stanovených touto zmluvou a Obchodnými podmienkami k Rámcovej zmluve o poskytovaní 
platobných služieb, vydaných Bankou (ďalej len „obchodné podmienky“).
2. Banka môže klientovi poskytnúť, buď na jeho žiadosť akceptovanú Bankou, alebo na 
základe klientom akceptovanej ponuky Banky, aj ďalšie bankové produkty a služby a to 
najmä vydanie platobnej karty poskytnutie kontokorentného úveru, zriadenie ďalších účtov a 
podúčtov špecifikovaných v obchodných podmienkach.
3. Práva a povinnosti z tejto zmluvy sa prednostne riadia ustanovením tejto zmluvy a ďalej 
obchodnými podmienkami.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú obchodné podmienky, Cenník a Sadzobník. 
Klient podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že v dostatočnom časovom predstihu pred 
uzatvorením tejto zmluvy prevzal Predzmluvné informácie k Rámcovej zmluve o poskytovaní 
platobných služieb, obchodné podmienky, Cenník a Sadzobník, a to všetko v písomnej 
podobe, oboznámil sa s nimi, bez výhrad s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. 
Zmluvné strany sa dohodli, že Banka je oprávnená meniť obchodné podmienky, Cenník 
a Sadzobník spôsobom uvedeným v obchodných podmienkach.

ČI. II. Komunikácia
1. Banka sa s klientom dohodla, že pre ich vzájomnú komunikáciu spojenú s využívaním, 
rušením a zriaďovaním bankových a platobných služieb budú využívať elektronickú správu 
účtov (internetbanking) alebo pobočky Banky
2. Pri komunikácii s klientom prostredníctvom internetbankingu Banka overí jeho totožnosť 
na základe nasledovných úkonov, ktoré klient v internetbankingu zrealizuje:

a) zadaním užívateľského mena a hesla pri prihlásení do internetbankingu a
b) autorizáciou u pokynov, u ktorých je autorizácia vyžadovaná podľa obchodných 
podmienok.

ČI. III. Súhlasy a prehlásenia
1. Osoba zastupujúca klienta podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bola prostredníctvom 
Informačného memoranda Banky, ktorého aktuálne znenie je dostupné na webe 
https://www.fio.sk/o-nas/manualy-dokumenty-cenniky/informacne-materialy a taktiež na 
ktoromkoľvek klientskom pracovisku Banky, informovaná o spracúvaní osobných údajov, ako 
i o jej právach, ktoré jej v oblasti ochrany osobných údajov priznávajú príslušné právne 
predpisy.

ČI. IV. Záverečné ustanovenia
1. Táto rámcová zmluva sa uzatvára podľa slovenského právneho poriadku na dobu 
neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak je 
zmluva uzatváraná zároveň v slovenskom znení a v znení v inom jazyku, má prednosť 
znenie slovenské.
2. Po ukončení zmluvného vzťahu sa ustanovenia tejto zmluvy vrátane jej súčastí a

2

https://www.fio.sk/o-nas/manualy-dokumenty-cenniky/informacne-materialy


dokumentov, na ktoré zmluva odkazuje, použijú na vysporiadanie záväzkov a pohľadávok 
vzniknutých zo zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú 
riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory plynúce z tejto zmluvy budú 
rozhodované výhradne slovenskými súdmi. Miestne príslušným súdom prvého stupňa je 
miestne príslušný súd Banky podľa adresy miesta činnosti Banky v Bratislave. V prípade 
uzavretia rozhodcovskej zmluvy má táto pred ustanoveniami predchádzajúcich dvoch viet 
prednosť.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto 
rámcovú zmluvu, obchodné podmienky, Cenník a Sadzobník prečítali, súhlasia s nimi a 
uzatvárajú túto zmluvu na základe svojej vážnej a slobodnej vôle, čo potvrdzujú svojim 
podpisom.

V Michalovciach, dňa 20.6.2018

7R R a n k t r  7R k lien ta  — n rávn in kú  n x n h ir

IČO: 36 869 376 
Sama Chalupku 2, 
071 01 Michalove© (D
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