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Zmluva o bežnom účte

(ďalej .,zmluva")

uzatvorené medzi zmluvn9mi stranami:

Slovenská sporiteMa, a. s.
Toméšikova 48
832 37 Bratislava
IČO: 00151653
zaplsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava L, oddiel Sa, vlotka č, 601/B
(ďalej "Banka")

a

Obchodné meno:
Adresa sídla;
IČO:
E-mail!tel.:

Obchodná akadémia Sereď
Mlédežnlcka 158/5, 92601 Sereď
00400238

zastúpen'f:
Priezvisko, meno, titul:
Adresa trvalého pobytu:
Rodné člslo/dátum narodenia:
Doklad totožnosti:
(ďalej "Klient")

l.
Základné podmienky

1. Predmetom Zmluvy je zriadenie bežného účtu číslo 5044271868/0900 Bankou pre Klienta (ďalej .Účet").
2. Mena, v ktorej sa Účet zriaďuje: EUR

II.
V~plsy

SpOsob preberania výpisov: prostrednfctvom Elektronickej služby k Účtu
Periodicita a formát vyhotovovania
výpisov: dohodnutá vEB zmluve
Adresa pre zasielanie výpisov: dohodnuté v ES zmluve

V pripade, ak Banka nebude Klientovi poskytovať výpisy z Účtu prostrednfctvom Elektronickej služby k Účtu,
Banka a Klient sa dohodli, že:
SpOsob preberania výpisov: osobne na Obchodnom mieste

Periodicita vyhotovovania výpisov:
SpOsob preberania výpisov:
Forma uvádzania poplatkov na výpise:
Adresa pre zasielanie výpisov:

mesačne
poštou
po obrate
Mlédežnfcka 158/5, 926 01 Sereď

III.
Záverečné ustanovenia

1. Klient vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami Zmluvy, ktorými sú Obchodné podmienky, VOP,
Sadzobnfk a podmienky určené Zverejnenfm, za ktorých sa Bankový produkt v zmysle Zmluvy poskytuje,
súhlasi s nimi a zaväzule sa ich dodržiavať. Pre účely Zmluvy sa Obchodnými podmienkami rozumejú
Obchodné podmienky pre poskytovanie a použfvanie Elektronických služieb a Platobných kariet vydané
Bankou s účinnosťou od 10. 09. 2002 a VOP sa rozumejú Všeobecné obchodné podmienky vydané
Bankou s účinnosťou od 01. 08. 2002. Klient ďalej vyhlasuje, že bol Bankou informovaný o skutočnostiach
padra § 37 ods. 2 zákona C. 48312001 Z.z. o bankách a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni
neskoršfch predpisov.
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2. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Zmluve sa budú riadiť prlslušn9ml ustanoveniami
Obchodných podmienok a VOP, ktoré sú sučasrou Zmluvy, Obchodným zákonnikom a ostatnými
právnymi predpismi, a to v tomto poradI.

3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami, ak nie je dohodnuté
inak.

4. Ak je Klient povinnou osobou v zmysle zákona Č. 211/2000 Z.Z. o slobodnom prlstupe k informáciám a
Zmluva je povinne zverejl'\ovanou zmluvou v zmysle tohto zákona, Zmluva nadobúda platnost' dňom
podpisu obidvoml zmluvnými stranami a účinnost' druhý Obchodný deň nasledujúci po dni doručenia
plsomného vyhlásenia KJienta Banke o zverejneni Zmluvy v platnom znenI a s jej prflohami a súčastamí v
Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, alebo na webovom sldle KJienta,
alebo v Obchodnom vestnfku, v zmysle § 478 Občianskeho zákonnika. V prípade, že Klient zverejňuje
zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, plsomné vyhlásenie
Klienta podra predchádzajúcej vety mOže byť nahradené pfsornnýrn vyhlásen fm Centrálneho registra
zmlúv o zverejneni Zmluvy. Banka a Klient sa dohodli, že Klient zverejn! Zmluvu a všetky jej prflohy a
súčasti a doruči Banke pfsomné vyhlásenie o zverejneni Zmluvy v lehote 15 dni odo dňa podpisu Zmluvy
zmluvnými stranami, a to tomu Obchodnému miestu Banky, ktoré mu posl<ytlo Bankový produkt alebo
službu na základe Zmluvy. V prípade, ak Klient nedoručI plsomné vyhlásenie v zmysle predchádzajúcej
vety, alebo ak zmluvu nezverejnf, Zmluva nenadobudne účinnosf a zmluvné strany nIe sO Zmluvou
viazané. V pr/pade, ak Klient nezverejnl Zmluvu v lehote troch mesiacov odo dňa platnosti Zmluvy platf,
že Zmluva sa zrušuje od počiatku.

Bratislava dňa 15.08.2013

Slovenské spontetňa, a. s.

Kováčiková Sofia, Ing.
Relationship manager


