Obchodné miesto

~ VÚBBANKA

Poprad
MnoheJ'ova 2832/9
05817 Poprad

VUB. a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1
Oddiel: Sa. Vložka c. 341/8, ICO: 31320155, vub.sk

dalej len ("VÚB, as.")
a

Majitel' úctu:
Obchodné meno:
Sidlo'

OBECNY URAD NALEPKOVO
NALEPKOVO
05333 NÁLEPKOVO.SLOVENSKO
00329398
329398

ICO / rodné cislo'
Císlo klienta:

X

Zaregistrovany:
Dokument'
Konajúca prostrednictvom
Dmiov\' rezident
Cislo t~letónu:
E-maIL
Rocny obrat v EUR

OSVEDC. O ZVOLENÍ ZA STAROSTU X
DUŠAN SLlVKA
053/4444231

Fax:

KJ

O do 100000

O do I mIL

U

(jO

3.3 mli.

O do 33 mil

O nad 33 mil

(daleJ len "Majitel' úctu" alebo "Klient")
uzatvárajú podJ'a § 708 a nasl a § 269 ods. 2 Obchodného 71Íkonnika

Zmluvu

O

bežnom

C.

513/1991 Zb. v zneni neskoršich predpisov

úcte

a poskytovaní

produktov a služieb
flexibiznis úctu
(dalej len "zmluva")

Prcdmet zmlu\-y:
a) transtormácia povodnej zmluvy o bežnom úcte a vedenie bežného úctu v zmysle zvoleného flexibizl11s úctu
b) možnost' zriadenia a použivania produktov a služieb flexibiznis úctu podJ'a v)'beru v zrnysle platného Cennika VÚB. a.s

Produkty a služb)' zriadené v rámci nexibiznis úctu:
Režný úcet:
Cislo úctu
Cislo úctu v tvare lBAN:
Papicrové výpisy k bcžnému úctu:
Sposob odovzdávania výpisov:
Cyklus vypisov:
Jazyk vypisov
Adresa pre zasielanie vypisov:

Elektronický výpis
Cyklus vypisov:
Jazyk v)'pisov'
Sumárny rocn)' v)'pis
Sposob odovzdávania vypisov:
Cyklus vypisov:
Jazyk v)'pisov
Adresa pre zasielanie vypisov

).

Mena úctu: EUR

POŠTOU
MESACNE K ULTIMU MESIACA
SLOVENSKY
OBECNY URAD NALEPKOVO
NALEPKOVO
05333 NALEPKOVO. SLOVENSKO
MESACNE K ULrIMU MESIACA
SUWENSKY
POŠTOU
NA KONCI ROKA
SLOVENSKY
OBECNY URAD NALEPKOVO
NALEPKOVO
05333 NALEPKOVO. SLOVENSKO

Poplatky za:
ostatné odoslané platby:

75 ks

odoslané platby cez vybrané kanály nonstop bankingu na úcty v rámci VÚB v pocte v zmysle platného Cennika VÚB. a.s
lIonstop banking:
Služba:
Kontakt
Internet bank ing
Záverecné ustanovenia:
a)

Cast' obsahu tejto zmluvy je urcená VšeobecnymJ obchodnymi podmienkamí VÚB, a. s pre depozitné produkty a Cennikom, ktoré tvoria
neoddelíteJ'nú súcast' zmluvy. Majitel' úctu podpisanim tejto zmluvy vyhlasuJe a potvrdzuje. že sa s dokumentmi uvedenymi v predchádzaJúcej
vete oboznámil. porozumel im a súhlasi s ich obsahom.
SÚcast'ou tejto zmluvy sÚ aj dokumenty, na základe ktor)'ch boli majitel'ovi Úctu poskytnuté produkty a služby,a ktoré si zároven zriadil v rámci
tlexlbiznis úctu podJ'a tejto zmluvy.
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b)

cj

d)
e)
t)
g)

h)
i)

J)
k)
I)
m)
n)

o)
1')

q)
r)

s)

V pripade, že majitel' úctLImá už poskytnuté produkty a služby na základe samostatných zmlúv a tieto sa podpisom tejto zmluvy stanújej súcast'ou,
budú tleto produkty a služby spoplatnované v zmysle platného Cennika VÚB, a.s. pre Ilexibiznis úcel. Majitel' úctu súhlasí s tým, že produkty a
služby. ktoré mu boli zo strany banky poskytnuté. a ktoré si nezvolil do Ilexlbiznis úctu budú spoplatnované v zmysle platného Cenníka VÚB, as
pre jednotlivé produkty a služby. s ktorým Je oboznámený a súhlasi s ním V pripade, že úpravou produktov a služieb Ilexibiznis úcet klesne do
suctu bodových hodnót, pre ktoré v zmysle platného Cennika VÚB, a.s nle je povolená služba "poplatky za odoslané platby cez vybrané kanály
nonstop bankingu na úcty v rámCI VÚB realizované jednorázovo" a zároven má túto službu v rámci Ilexibiznis úctu ako vybratú službu. za vyššie
uvedené platby hudú úctované poplatky v zmysle platného Cenníka VUB, as.
VUB, as., sa zavazuje vydat' oprávnenému držltel'ovi karty debetnú platobnú kartu na základe zmluvy o vydaní a použivaní debetných platobných
kariet na vykonávanie bezhotovostnÝ,ch a hotovostných platobných operácií na t'archu alebo v prospech úctu. ku ktorému bola platobná karta vydaná
a oprávnený držitel' karty sa zavaZUje využívat' platobnú kartu v súlade s ustanoven 13mI Zmluvy o vydaní a používani debetných platobných kanet
Držitella PlatobneJ karty súhlasia so spristupnenim svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v teJto Zmluve ostatným Držltel'om PlatobneJ
karty
MajItel' úctu urci v Podplsovom vzore osoby oprávnené disponovat' s úctom a preberat' výpisy z úctu.
MaJitel' úctu urci osoby oprávnené disponovat' s jeho úctami prostrednictvom nonstop bankingu a pristupové práva k jednotlivým úctom v tlaclve
"Potvrdenie o využívaní služieb nonstop bankmg".
Pn Zfladeni služby Internet bank ing Plus Je súcast'ou tejto zmluvy Zmluva o poskytovaní certifikacných služieb ku klientským certifikátom. pre
majitel'a a každého ním urceného disponenta. V pripade zánIku Zmluvy o poskytovani certlflkacných služleb ku klientským certitikátom zaniká aj
nárok na poskytovanie služby Internet bankíng Plus k úctu. Klientovi sa bude nadalej poskytovat' služba Internet banking v obmedzenom rozsahu
Pri znadcní služby poistcnic platieb je súcastou tejto zmluvy vyhlásenie poistencj osoby
Majitel' úctu závazne vyhlasuje. že prostriedky. s ktorými bude realizovat' jednotlivé obchody s hodnotou prcsahujúcou 15 tis. EUR na tomto úcte
sú Jeho vlastníctvom. Tento úcet bude zároveíí používat' na vklady hotovostí zo svojej obchodnej cinnosti. realizované vlastnými zamestnancami
alebo zmluvnými partnermi.
MaJItel' úctu vyhlasuje. že nespina podmienky stanovené zákonom C 118/1996 Z .z. o ochrane vkladov v zneni neskoršich prcdpisov. na ochranu
tohto vkladu
V pripade ak je ku kontu majitel'ovi úctu vydana modrá karta a majitel' úctu stratí nárok na jej použlte podl'a platného Cennika VUB, a.s., banka
nie je dalej povll1ná poskytovat' maJltel'ovi výhody vyplývajúce z vlastnenia modrej karty.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurcitú a nadobúda platnost' a úcinnost' d1iom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Dnom podpisu tejto zmluvy zaniká póvodná zmluva o vedeni bežného úctu alalebo zaniká póvodná zmluva o konte.
Jednotlivé produkty a služby poskytnuté na základe samostatných zmlúv v rámci póvodného konta, zostávajú v platnosti Majitel' úctu pri zriadeni
tlexlblZI1lSúctu urcí, ktoré produkty a služby sa stanú súcast'ou tlexibiznis úctu a ktoré budú existovat samostatne.
Jednotlivé produkty a služby budú spoplatnované v súlade s pism. b) týchto záverecných ustanoveni
Produkty a služby, ktoré majitel' úctu neurci podl'a písmena n) záverecných ustanoveni sa pri podpise tejto zmluvy z.avazuJe zrušit'.
Flexibiznis úcet je spoplatnovaný v zmysle platného Cenníka VÚB, a.s. podl'a aktuálneho stavu produktov a služieb madcných v rámci tlexibiznis
úctu. V prípade spósobu vÝPlsov poštou do zahranicia a/alebo kombinovaného spósobu výplsov poštou a zároven swlf1 alalebo multicash Je
spoplatnenie v~·pisov poštou do zahranicia, swittom a multicash mimo tlexibiznis úctu podl'a platného Cennika VÚB, as ..
Práv ne vzt'ahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušn)'mi ustanoveniami zákona c. 513/1991 Z z. Obchodného zákonnika v zneni neskoršich
predpisov a dalšiml všeobecne závaznými právnymi predpismi platnými v SR.
V prípade, ak klient požiada VÚB, a.s. o uzavretie obchodu podl'a ~ 2 ods I pism. b) zákona c. 483/2001 Z z. o bankách, týmto súhlasí so
sprístupliovanim a poskytnutím všetkých informácii o uzatváranom obchode. vrátanc údajov získaných bankou v pnebehu rokoval1la o uzavreti
požadovaného obchodu, ktoré podhehajú ochrane bankového tajomstva. a to podniku pomocných bankových služieb. ktoJ)' je prevádzkovatel'om
spolocného registra bankových informácií podl'a zákona (] bankách, subJektom poskytujúeim služby súvisiace s vedením spolocného registra
bankol'ých intormácji, ako aj bankám a pobockám zahranicných bánk v zmysle zákona o bankách a Národnej banke Slovenska a osobám uvedeným
na internetovcJ stránke banky.
Pre úcely teJto Zmluvy o bežnom úcte a po~kytovani produktov a služicb tlcxiblznis úctu sa pre službu "poplatky za odoslané platby ccz vybrané
kanály nonstop bankingu na úcty v rámci VUB realizovanéjednorázovo" vypúšt'a zo Všeobecných obchodnýeh podmienok VUB as .. pre dcpozltné
produkty druhá veta bodu 4. 12.6 a nahrádza vetou .,Úcinnost' zmeny nastáva momentom zaradenialvyradcnia služby do/z tlexibiznis úctu".

4. 02.
M ieslo: I'oprad
Za banku

Manažér

VUB.

a.s.

Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
81900101

kliellt:.ky\óh
vddllVY :.t:IIIUi
(podpis)

Dátum

Miesto:

04.02.2011

Dátum.

Za majilel'a úctu·

I

(podpIS)

(oodpis)

(podpis)
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2011

