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Dodatek k Rámcové smlouvě - investiční 
(o stanovení autorizačního kódu) 

 
Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaným v obchodním rejstříku 
vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B. 2704 (dále jen „Banka“), 
 
a klient – fyzická osoba 

Titul, jméno a příjmení: ________________________________________________ 

Rodné číslo (není-li RČ přiděleno, jiný identifikátor RČ nahrazující) :   _________________ 

IČ (uzavírá-li FO smlouvu jako podnikatel): _______________ 

Pohlaví: __________ 

Místo narození: _______________________ 

Státní příslušnost: _________________ 

Politicky exponovaná osoba dle zákona 253/2008 sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti: _____ 

Průkaz totožnosti: (druh - stát - číslo - platnost) 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

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. ________________________________________________ 
 (dále jen „Klient“) 

 

spolu dnešního dne uzavřeli Dodatek k Rámcové smlouvě – investiční uzavřené mezi Klientem a Bankou dne ……………… 
(dále jen „Rámcová smlouva“), kterým se nově doplňuje do Rámcové smlouvy následující: 
 

1. Klient si v rámci podmínek telefonické komunikace uvedených v oddílu A Obchodních podmínek k Rámcové smlouvě - 
investiční stanovuje následující autorizační kód: _________________________ 

2. Klient je oprávněn si pomocí tohoto autorizačního kódu změnit své heslo pro telefonickou komunikaci, a to telefonicky 
na speciální lince Banky +420 224 346 492. 

3. Banka je před změnou hesla pro telefonickou komunikaci povinna od Klienta vyžadovat jméno/obchodní firmu/název, 
rodné číslo/IČ, číslo obchodního účtu, stávající heslo pro telefonickou komunikaci a korektní autorizační kód. 

4. Banka je oprávněna umožnit Klientovi změnu hesla pro telefonickou komunikaci též elektronicky prostřednictvím 
komunikačního programu používaného Klientem k elektronické komunikaci s Bankou (e-Broker). 

5. Účinnost tohoto dodatku je ukončena změnou autorizačního kódu, kterou Klient může provést uzavřením nového 
dodatku s Bankou. 

 

Ostatní ujednání Rámcové smlouvy zůstávají beze změny. 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami. 
 
V ____________________________, dne _______________ 
 
 
 
 
 
 ........................................................ ........................................................ 
  za banku (za) klient(a) 
 
 


