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Zmluva o odovzdávanÍ údajov platobného styku e-Banka
C. SNV0027/2011

Dexia banka Slovensko a.s.
Sídlo: Hodžova 11, 010 11 Žilina
ICO: 31 575951
IC DPH: SK2020372541
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka císlo: 148/L
(dalej len banka)

Klient:
Obchodné meno:
Sídlo:
ICO:
Zastúpený:
(dalej len klient)

Obec Nálepkovo
Stredný riadok c. 384, 053 33 Nálepkovo
00329398
Dušan Slivka - starosta

uzatvárajú v súlade s § 708 a násl. §§ Obchodného zákonníka c. 513/1991 Zb. túto Zmluvu o odovzdávaní údajov platobného styku e-Banka (dalej "Zmluva e-Banka").
1. Predmet
1.1.

zmluvy e-Banka

Predmetom zmluvy e-Banka je zriadenie a poskytovanie služby e-Banka (dalej len "eBanka") k úctom, ktorých majitelom je klient banky, ku klientskému císlu:

2. Práva a povinnosti

3.

[

zmluvných

stran

2.1.

Banka sa zavazuje pridelit majitelovi úctu všetky kódy, heslá, šifrovacie kl'úce
a bezpecnostn6 hardware zariadenia potrebné k disponovaniu so svojimi úctami
prostredníctvom služby e-Banka.

2.2.

Majitel' úctu sa zavazuje niest zodpovednost za riadne používanie bankou pridelených
kódov, hesiel a šifrovaCÍch kl'úcov, pricom nesie zodpovednost za ich prípadné
zneužitie.

2.3.

Všetky údaje majitel'a úctu podliehajú bankovému tajomstvu.

Sposob komunikácie

Zmluvné strany sa dohodli na komunikácii prostredníctvom
prevádzkových podmienok:

4.

služby e-Banka za týchto

3.1.

e-Banka bude majitel'ovi úctu k dispozícii nepretržite 24 hodín denne, mimo systémovej
údržby na strane banky. Majitel' úctu je povinný spojenie obmedzit len na dobu
nevyhnutnú k svojej cinnosti.

3.2.

Banka umožní majitel'ovi úctu prístup k službe e-Banka a pridelí mu prihlasovacie meno
s prvotným prístupovým heslom a prvotným prístupovým kódom. Prvotné prístupové
heslo je majitel' úctu povinný zmenit pri prvom prihlásení a následne ho menit každé 3
meSIace.

Poplatky
4.1.

Poplatky za poskytnuté služby si banka úctuje v zmysle platného Sadzobníka poplatkov
za poskytovanie bankových služieb banky.

4.2.

Majitel' úctu súhlasí s odúctovaním poplatkov z úctu císlo: 3531776004/5600. V prípade
nedostatku prostriedkov na tomto úcte je banka oprávnená inkasovat poplatky
z l'ubovolného úctu klienta, ktorý mu vedie alebo v budúcnosti bude viest.

4.3.

Pocas platnosti tejto Zmluvy e-Banka nie je klient oprávnený zrušit úcet uvedený v bode
4.2.

5. Záverecné ustanovenia
5.1.

Klient bol oboznámený s Obchodnými podmienkami banky pre službu e-Banka, ktoré sú
súcast ou Zmluvy e-Banka, súhlasí s nimi a zavazuje sa ich dodržiavat. Banka si
vyhradzuje právo ich menit, upravovat , dopÍnat alebo rušit vydaním nových
Obchodných podmienok.

5.2.

Zmluva e-Banka nadobúda úcinnost dnomjej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Vyhotovuje sa v dvoch exemplároch, pricom každá zo zmluvných strán obdrží jeden
exemplár. Oba exempláre sa stávajú právne rovnocennými.

5.3.

Zmluvu e-Bankaje možné menit a dopÍnat iba písomnými doplnkami podpísanými
oboma zmluvnými stranami.

5.4.

Zmluva e-Banka sa uzatvára na dobu neurcitú, zaniká dohodou zmluvných strán,
písomnou výpovedoujednej
z nich alebo zrušením úctu uvedenom v bode 4.2 clánku IV.
Výpovedná lehotaje 5 pracovných dní a táto zacína plynút dnom doporuceného
odoslania výpovede druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy eBanka. Prípadná zmena adresy musí byt druhej zmluvnej strane písomne oznámená.

5.5

Klient svojim podpisom na zmluve vyjadruje súhlas so spracúvanímjeho osobných
údaj ov v zmysle zákona c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údaj ov v platnom znení po
dobu do ukoncenia zmluvného vztahu, resp. po dobu stanovenú všeobecne závaznými
právnymi predpismi.

5.6

Klient (resp. majitel' úctu) vyhlasuje, že pri uzatváraní tejto zmluvy mu banka poskytla
informácie podl'a § 37 ods. 2 zákona o bankách v platnom znení, a že obdržal písomnú
informáciu o poplatkoch súvisiacich s touto zmluvou, ktorá tvorí súcast tejto zmluvy.

5.7.

Zvláštne ustanovenia:

V Spišskej Novej Vsi, dna 4.2.2011

Dexia banka Slovensko a.s.

Klient:

Meno a priezvisko:

Meno a prie:~

Funkcia:
Podpis:

5:

Meno a priezv

tka:

Funkcia:
PoJpis:

Peciatka:

