Smlouva o vkladovém účtu
uzavřená mezi bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsanou v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, vložka 2704, (dále jen „banka“)
a klientem – fyzickou osobou:
Titul, jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Pohlaví:
Místo narození:
Státní příslušnost:
Politicky exponovaná osoba dle zákona 253/2008 sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti:
Čestné prohlášení ohledně statusu CRS a FATCA:
Daňové rezidentství (stát, kde klient podléhá zdanění z důvodu svého bydliště nebo stálého pobytu) a daňové identifikační číslo:
(Poznámka: české DIČ se nemusí vyplnit, pokud je klient daňovým rezidentem ČR a zároveň není občanem USA ani daňovým rezidentem USA)

, _______
Občan Spojených států amerických: NE
Průkaz totožnosti: (druh, stát - číslo - platnost)
- -

Adresa trvalého pobytu: , , ,
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:
Číslo zřizovaného účtu:
IBAN účtu:
BIC kód:
Den zřízení účtu:
Druh účtu:
Měna účtu:
Druh úrokové sazby:
Aktuální úroková sazba:1)
Termín:
Frekvence úročení účtu:
Dispozice s úroky:
Vinkulace:
Minimální zůstatek:
Dispozice se zůstatkem:
Výpisy z účtu:
Způsob přebírání výpisů:
Zdanění úroků:

/ 2010

% p.a.

1) platná ke dni zřízení účtu
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Čl. I. Předmět smlouvy
1. Banka zřídí a povede majiteli účtu vkladový účet (dále jen účet).
2. Banka úročí zůstatek na účtu úrokovou sazbou uveřejněnou v Sazebníku v souladu s ustanoveními uvedenými
v Obchodních podmínkách pro zřizování a vedení účtů (dále též jen „Obchodní podmínky“ nebo „Podmínky“).
3. Majitel účtu je v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy a Obchodních podmínek povinen zejména:
a) udržovat na účtu nejméně minimální zůstatek,
b) uhradit řádně a včas poplatky za vedení účtu, provedené transakce a další platby dle ceníku banky.
Čl. II. Podmínky pro zřizování a vedení účtů
1. Práva a povinnosti obou smluvních stran se řídí přednostně ustanoveními této smlouvy a dále Obchodními podmínkami
vydávanými bankou.
2. Součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky, Ceník a Sazebník. Majitel účtu podpisem této smlouvy zároveň potvrzuje,
že Ceník, Sazebník a Obchodní podmínky převzal, 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 způsobem v nich uvedeným a
Ceník a Sazebník způsobem uvedeným v Obchodních Podmínkách. Majitel účtu podpisem této smlouvy rovněž potvrzuje,
že převzal Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta.
3. V rozsahu, v jakém nejsou práva a povinnosti majitele účtu a banky upraveny v této smlouvě (včetně Podmínek, Ceníku a
Sazebníku), použijí se přiměřeně obecná a nejbližší ustanovení této smlouvy, dále závazné právní předpisy a obchodní
zvyklosti.
Čl. III. Nakládání s účtem a s peněžními prostředky na účtu
1. S peněžními prostředky na účtu je oprávněn nakládat pouze majitel účtu nebo osoby jím uvedené v této smlouvě nebo
osoby k tomu zmocněné ve formě dle Podmínek.
2. Nakládat s účtem (nakládáním s účtem se rozumí zejména změna jakýchkoliv parametrů účtu uvedených na první straně
této smlouvy, zřizování, změna a rušení podpisových vzorů, zmocňování dalších osob k nakládání s peněžními prostředky
na účtu a jakýkoliv právní úkon směřující ke změně či ukončení platnosti této smlouvy) může jen majitel účtu, jiná osoba
může nakládat s účtem za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.
3. Na účet lze vkládat a vybírat z něj hotovost pouze na pobočce banky, která provádí požadované hotovostní operace
v příslušné měně, a pouze v pokladních hodinách.
4. Na účet lze vkládat hotovost též hotovostním vkladem na bankovní účet banky, přičemž platba musí být identifikována
specifickým symbolem shodným s číslem účtu.
5. Z účtu lze bezhotovostně vybírat na základě písemného příkazu k úhradě.
6. Na účet lze vkládat hotovost též bezhotovostním vkladem na bankovní účet banky, přičemž platba musí být identifikována
specifickým symbolem shodným s číslem účtu.
Čl. IV. Závěrečná ustanovení
1. Majitel účtu je povinen vyplnit pravdivě a úplně všechny povinné údaje o své osobě požadované na první straně této
smlouvy a pravdivě a úplně všechny povinné údaje o osobách, které ho při podpisu smlouvy zastupují či jednají jeho
jménem, požadované v této smlouvě či v příloze k této smlouvě. Majitel účtu je dále povinen oznamovat bez zbytečného
odkladu bance jejich změny a zajistit splnění obdobné povinnosti od oprávněných a zmocněných osob.
2. Tato smlouva se uzavírá podle českého právního řádu na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu
oběma smluvními stranami. Je-li smlouva uzavírána zároveň v českém znění a ve znění v jiném jazyce, má přednost znění
české.
3. 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.
4. 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.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvojím vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tuto 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.
, dne . .

........................................................
za banku

........................................................
(za) majitel(e) účtu
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