DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU
Banka:
IČO:
registrácia:
Klient:

sídlo:
IČO:
registrácia:
číslo klienta v banke:
zastúpený:

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
00 686 930
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1
Oddiel: Sa, vložka číslo: 71/B
DEUS
štefanovičova 5, 811 04 Bratislava/Staré Mesto, Slovensko
45736359
Obvodnv úrad Bratislava
Zbudila Mr1rtin Ing.

1.

Banka a klient uzatvorili dňa 07.11.2011
O Zmluvu o bežnom účte právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa a poskytovaní
ďalších produktov a služieb k tomuto účtu - Tatra Busln.�s_s 5.
na základe ktorej má klient v banke vedený bežný účet číslo
,t").
2. Banka a klient sa v zmysle bodu 4.3.1. Všeobecných obchodnycn podmienok Tatra banky, a.s. {ďalej „VOP") dohodli na ukončení
ich zmluvného vzťahu založeného zmluvou uvedenou v bode 1 tejto dohody.
3. Klient týmto ruší zriadené súhlasy s inkasom, mandáty pre SEPA inkasá, trvalé príkazy a prevodné príkazy z účtu a zároveň
súhlasí s tým, že všetky prevodné príkazy s dňom splatnosti po podpísaní tejto dohody, nebudú zrealizované. Banka a klient sa
zároveň dohodli, že všetky produkty a služby poskytované k účtu banka zruší najneskôr do troch dní odo dňa podpísania tejto
dohody.
4. V prípade, že je ukončenie zmluvného vzťahu závislé od ukončenia ďalších zmlúv, ktoré sa k predmetnému účtu viažu, banka a
klient sa týmto dohodli aj na ukončení týchto ďalších zmlúv uzatvorených medzi bankou a klientom. Klient zároveň berie na
vedomie, že banka zruší bežný účet podľa obchodných podmienok pre príslušný produkt až po uplynutí stanovenej lehoty odo
dňa účinnosti tejto dohody.
5. Klient berie na vedomie a súhlasí, že pri zúčtovaní poplatkov budú v zmysle platného Sadzobníka poplatkov Tatra banky, a.s. z
účtu klienta zúčtované poplatky za vykonané transakcie a služby poskytnuté v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola podpísaná
táto dohoda, nezávisle od toho, či účet bol poskytovaný v rámci balíka služieb.
6. Banka a klient sa v zmysle bodu 2.6.3. písm. c) VOP dohodli na blokovaní disponovania so zostatkom peňažných prostriedkov na
účte ku dňu podpísania tejto dohody.
7. Kreditný zostatok, nachádzajúci sa na účte v deň zrušenia účtu, banka vyplatí
O formou bezhotovostnej platby na účet č.: ----8. Výpis z účtu banka doručí klientovi
O v zmysle Zmluvy o bežnom účte
9. Vzťahy medzi bankou a klientom neupravené touto dohodou sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami Tatra banky, a.s.
10. Táto dohoda je platná a účinná dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

Bratislava dňa 21.05.2012

TATRA BANKA, A.SJ1
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