TATRA BANKA

Pobočka

91073

Číslo klienta

GM3965

Mena účtu

EUR

Číslo účtu

2926865226 / 1100

1

ZMLUVA O BEŽNOM ÚČTE PRÁVNICKEJ OSOBY ALEBO FYZICKEJ OSOBY- PODNIKATEĽA
a poskytovaní ďalších produktov a s lužieb k tomuto účtu

Uzavretá medzi: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava IČO: 00686930, DIČ: 2020408522, IČ DPH: SK
2020408522, Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava 1., Oddiel Sa, vložka č. 71/B (banka) a Majiteľom účtu
Názov: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
IČO: 45736359
Registrácia: Obvodný úrad Bratislava
Adresa sídla: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, štefanovičova 5, 811 04 Bratislava/Staré Mesto,
Slovensko
Daňový domicíl: Slovensko
1 Krajina registrácie: Slovensko
pred me om zm uvy 1e
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otvorenie a vedenie bežného účtu bankou pre majiteľa účtu a poskytovanie ďalších produktov a služieb v zmysle balíka
služieb
novácia zmluw o bežnom účte v zmvsle zvoleného balíka služieb

Balík služieb:
Názov balíka: (Obsah balíkov služieb je uvedený v Obchodných podmienkach balíkov služieb Tatra banky, a.s.)
IZl Tatra Businessre 5

o
III.

IV.

Tatra Businessrn 20

o

Tatra Businessrn 12

D Tatra Businessrs 45

D Tatra BusinessTB 85

Oprávnenie pre disponovanie s účtom a/alebo finančnými prostriedkami na účte (podpisový vzor) a poskytnutie
vybraných bankových služieb prostredníctvom elektronických komunikačných médii k účtu pre oprávnené osoby
uvedené v aktuálnom Zozname oprávnených osôb a špecifikácii rozsahu oprávnení k účtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu
tejto zmluvy
Vydanie platobnej karty VISA Electron k bežnému účtu, ktorý je predmetom tejto zmluvy:
existujúca platobná karta
IZl nová platobná karta
Denný limit: IZl 1000 EUR O 800 EUR 0 600 EUR 0 400 EUR 0 200 EUR D Iné: (len bankou stanovené)
Limit pre bezkontaktné transakcie:
0 60 EUR
IZl O EUR
Obchodné meno spoločnosti (uvedené na karte, max. 25 znakov): DEUS
Základné údaje o držiteľovi karty:(uvedené na karte, max. 26 znakov): ING. MARTIN ZBUDILA
štátna príslušnosť: Slovensko
1 Číslo preukazu totožnosti: EB149036
Rodné číslo: 7401276168
1 Dátum narodenia: 27.01.1974
Adresa trvalého / prechodného pobytu: Zámocká 13, 902 01 Pezinok, Slovensko
Heslo (slúži na tel. kontakt s bankou, max 16 zn.): 7401276168
Adresa ore kartovú korešoondenciu a kartu: DEUS, 91073 - Košická, Košická 56, 82108 Bratislava
LJ zoznam transakcií realizovaných platobnou kartou k tomuto účtu (osobitne spoplatnený)
LJ mesačne
Frekvencia:
LJ denne
LJ týždenne
1D Urgentné vydanie karty

LJ

V. Záverečné ustanovenia:
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva je platná a účinná
dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Ak je zmluva
uzatvorená v deň pracovného pokoja alebo vo sviatok, zmluva
nadobudne účinnosť v prvý pracovný deň nasledujúci po jej
podpísaní obomi zmluvnými stranami.
2. Ma)ltel (1c;tu a držiteľ karty berie na vedomie a súhlasí so
Všeobecnými obchodnými podmienkami Tatra banky, a.s. (ďalej
"VOP"), Obchodnými podmienkami balíkov služieb Tatra banky,
a.s. - pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby - k
bežným účtom v EUR . Obchodnými podmienkami Tatra banky,
a.s. pre medzinárodné debetné platobné karty, Obchodnými
podmienkami Tatra banky, a. s. k elektronickému bankovníctvu
a Sadzobníkom poplatkov Tatra banky, a.s., ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Držiteľ platobnej karty zároveň
splnomocňuje majiteľa účtu na prevzatie karty.
3 V pripacJe novácie existuJúceJ Zniluvy o be7nom úť;te sa touto
Zmluvou 11ahr.!1d7a pôvodné\ Zmluva o be1nom účte. ako aJ na ľ1u
nadväzné Zmluvy: Zmluva o poskytovaní bankových sluíiel> k ti{tll
prostredníctvom elektronických komunik,1č11ých médií. Zmluvo o
vydw1i a použivani platobnej karty VISA Electron alebo Zmluv,1
o vydaní a používaní platobnej karty MC cJebit. ktoré boli ULélivorené
meclzi bankou a majiteľom tohto (1čtu.
4. Pre (1čely zákona o bank{ich n1a1iteľ účtu týmto vyhlasuje. že
všelky prostriecll1y použité na vykonanie obchodov sú jeho
vl;,st11íctvoni a obchody vykon;íva na vlastný tJčet. Majitei úč::u sa
d1roveň zavi-izuje. že ak budú na vykona111e obchodu s hoclnoto·", nad

stnnu uverle11L1 v ;{ikone o IJ;rnk;icl1 použité prostriedky vo
viaslnictve 111eJ osoby. ;1lebo ak Je obr.hod vykonaný na (1čet Ine,
osoby. riredio.ii ilanke v primeranej lehote vopred písomné
vyhlóscnie s uvecJenim menél. pnczvisk,1. rodného čísla illebn d{llilr-'t:
narode11ia ;1 adresy trv.1lého pobytu fy7ickej osoby alebo nfvvu srdia
a 1clenI,t,k,1é:11c'ho čísla právnickeJ osoby, ktorej vlastníctvom stI
prostri,"cJky a n:1 t:rčet ktoreJ je obcl1od vykonaný, pričom cJoloii élj
písomný súl1l0s dotknuteI osoby na pouzitie JeJ prostriedkov na
vykon;Jvai1ý obchod aíalebo nél vykon;,nie tol1to obchodu na Jej úCet.
:i. Pr,, t1é":ely všeobecne 1ávän1ýd1 pr;avnych predpisov majiteľ (1č:tu
týmto vyhl;1sují,!. ;,r, pn uzatvorení obchodu bol informovaný o
všetkýr:11 skulnr:nost1ar:li lýkajúcír:\1 sa podmienok obchodu, o
inform;ic1i1cl1 o výške ročnej percentuálnej (Jrokovej sacl1by obchodu
platnej v čase uzavretia písomnej zmluvy o obchode, ak je
dohodnutá úroková sadzba a o odplatách v prospech klienta, ktoré
súvisia s touto zmluvou a zároveň potvrdzuje, že prevzal
Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s a Úrokové sadzby Tatra
banky, a.s.
6. V súlade so zákonnou ponukovou povinnosťou banky ponúknuť
majiteľovi účtu neodvolateľný návrh na uzavretie rozhodcovskej
zmluvy, týmto banka majiteľovi účtu navrhuje, aby sa ich prípadné
spory, ktoré by vznikli na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou,
rozhodovali s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní pred
rozhodcovským súdom špecifikovaným vo VOP s výnimkou prípadov,
v ktorých je zákonom vylúčená právomoc rozhodcovského súdu. VOP
zároveň definujú spôsob a podmienky rozhodovania prípadných

sporov pred rozhodcovským súdom. MaJitel (1čtu má prévo odstúp,\
od rozhodcovskej doložky uvedeneJ v tomto bode. a to pison1ne do
30 dní od uzatvorenia tejto zmluvy a do 30 dni odo dňa každej takej
zmeny VOP, ktorá sa dotýka spôsobu riešenia sporov medzi bankou
a majiteľom účtu. Majiteľ účtu a banka sa zároveň dohodli, že
rozhodcovskou doložkou uvedenou v tomto bode nie je dotknuté
právo predložiť spor na rozhodnutie všeobecnému súdu. pričom toto
právo zaniká podaním žaloby na rozhodcovský súd špecifikovaný vo
VOP. Majiteľ účtu svojim podpisom tejto zmluvy prijíma návrh banky
na uzavretie rozhodcovskej zmluvy podľa tohto bodu, pokial
bezprostredne za týmto bodom nevyjadrí svoj výslovný nesúhlas s
týmto návrhom.
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Nesúhlasím

(do okienka vyznačí( krížik •. prípade. že rr·a1iter ú<:::1 r:es��:es
riešením sporov v rozhodco'-,/Sk.o,� kc,r:..�if

