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Dodatek k Rámcové smlouvě - investiční
(o založení obchodního účtu)
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. 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:
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)
1. - - 2. - - Adresa trvalého pobytu: , , ,
Korespondenční adresa: , , ,
Kontakty:

Telefon:
Mobilní telefon:
E-mail:

Zastoupení
Jednající: (příjmení, jméno / název - rodné číslo / IČ - trvalá adresa / sídlo - typ oprávnění - doklad)
1.
2.
3.

-

-

- - - - - - - - - -

(dále jen „Klient“)
Banka a Klient se dohodli, že Rámcová smlouva - investiční uzavřená mezi nimi dne ___________ (dále jen „Rámcová
smlouva“) se mění tak, že Banka na základě tohoto dodatku zřídí a povede Klientovi další níže uvedený obchodní účet:
Typ obchodního účtu:
Standardní

Úvěr pro trhy ČR

Futures trh USA

Úvěr pro trhy USA

Úvěr pro trh XETRA
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Číslo obchodního účtu (bankovní spojení):
CZK v České republice: /2010
jiné měny a mezinárodní platby: IBAN:

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Výpisy z účtu: ročně
Způsob přebírání výpisů: elektronicky
Způsob uložení investičních nástrojů (IN), u kterých obchodník umožňuje volbu:
Ostatní ujednání Rámcové smlouvy zůstávají beze změny.

Přílohou tohoto dodatku jsou Obchodní podmínky k Rámcové smlouvě - investiční platné a účinné ke dni uzavření tohoto
dodatku, s jejichž obsahem, podpisem tohoto dodatku, Klient souhlasí. Klient svým podpisem potvrzuje, že obchodní podmínky
dle předchozí věty při podpisu tohoto dodatku převzal. Klient svým podpisem rovněž potvrzuje, že převzal Informační přehled o
systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.
, dne . .

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

........................................................
(za) klient(a)
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