Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet

uzatvorená podľa§ 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zn�nl neskorších predpisov

Zmluvné strany
Vieobecná úverová banka,a.s.

Mlynské nivy 1 , 829 90 Bratislava
Obchodný register: Okresný súd Bratislava 1
Oddiel: Sa, Vložka člslo 341/8, IČO: 31320155
IČ platcu DPH: SK7020000207
Kontakt: 0850 123 OOO, www.vub.sk
(ďalej len "VÚB, a.s.")

a
Oprávnený držiter karty:

Meno a priezvisko:
Mgr. Štefan Omasta
Adresa trvalého pobytu:
Rodné člslo:
Číslo a séria OP:
Telefón 1:
Telefón 2:
a

Majiter účtu:

Štátna pokladnica
Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IČO: 360 65 340
DIČ: 2021 706544

Predmet zmluvy:
VÚB, a.s. sa zaväzuje vydať na základe súhlasu majiteľa účtu oprávnenému držiteľovi karty debetnú
platobnú kartu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a.s. pre depozitné produkty
a oprávnený držiteľ karty sa zaväzuje debetnú platobnú kartu použivať v súlade s týmito podmienkami.

Náležitosti platobnej karty:
Typ platobnej karty:

Maestro

Segment platobnej karty:

K účtu číslo:
Denný limit ATM:

3016931356/0200
1 OOO,-

Denný limit POS:

1 OOO,-

Maximálny denný limit:
Majiteľ účtu:
Heslo k PK:
Prístup k zostatku účtu:
Expresné vydanie karty:
Nezáujem o obnovu PK
Transfer PIN:
Adresa držiteľa karty pre
zasielanie kartovej
korešpondencie:

1 OOO,Štátna pokladnica
DEUS1584
Nie
nie
Ano
Nie

Mena:
Zaslanie novej karty
poštou:
Zaslanie obnovenej karty
poštou:
Výpis transakcii ku karte:
Číslo klienta:
Spôsob zaslania výpisu:
Adresát výpisov:
Výnimka:
Vinkulácia:
Z karty člslo:
Adresa majiteľa účtu pre
zasielanie kartovej
korešpondencie:

74-PK k účtu
Štátnej pokladnice
EUR
Nie
Nie
Nie
36065340
Ano
Nie
Radlinského 32
810 05 Bratislava

l
Záverečné ustanovenia:
a) VÚB, a.s. sa zaväzuje vydať oprávnenému držiteľovi karty debetnú platobnú kartu na vykonávanie
bezhotovostných a hotovostných platobných operácii na ťarchu alebo v prospech účtu, ku ktorému bola
debetná platobná karta vydaná a oprávnený držiteľ karty sa zaväzuje využívať debetnú platobnú kartu
v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
b) Súčasťou zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty, o ktorých
oprávnený držiteľ karty vyhlasuje, že je s nimi oboznámený a súhlasí s nimi.
c) Majiteľ účtu podpisom tejto zmluvy súhlasí s vydaním debetnej platobnej karty pre oprávneného držiteľa
karty.
d) VÚB, a.s. nenesie zodpovednosť za použite resp. zneužitie debetnej platobnej karty oprávneným
držiteľom karty alebo treťou osobou. V prípade vzniku škody vyplývajúcej z použitia resp. zneužitia
debetnej platobnej karty bude riešenie vzniknutého nároku majiteľa účtu výlučne záležitosťou majiteľa
účtu a oprávneného držiteľa karty.
e) V prípade rozporu ustanovení tejto zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a.s. pre
depozitné produkty majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami Všeobecných
obchodných podmienok VÚB, a.s. pre depozitné produkty.
f) Táto zmluva sa uzatvára na dobu platnosti debetnej platobnej karty, platnosť a účinnosť nadobúda dňom
iei oodolsania všetkvmi zmluvnvmi stranami.

