
€ZUniCredit Bank

Obchodné miesto: pobočka v Levoči, ul
č. tel.: 053/418 2603

(d'alej len ,,Banka")

l. ldentiíikačné údaje Majitel'a účtu

zMLuvA o aežruou účre ivrrozlrav- ň7r
uzavretá podl'a § 708 a nasl. zákona č. 5'13/199,1 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi:

UniCredit Bank Slovakia a. s.
Šancová 1/A
B,13 33 Bratislava
tčo: oo oat zog
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka číslo: 34/B
zaStúpená Silvia Korchňáková vzťahový manažér SB

lng. Stanislav Ledecký

Námestie Majstra Pavla 19 PSČ: O54O'|
fax: 053/41B 2600

/ Obchodné meno / pobyt /

základná škoIa s materskou školou
5
053 06 Bijacovce

Rodné číslo:
tčo: 37942697
ŠtáUKrajina zdaňovania príjmov klienta:
Státneobčianstvo: SLOVAKIA
Zapísaný: Obecný úrad Bijacovce

Doklad totožnosti:
SLoVAKlA

V mene ktorého koná: PaeDr. Monika Petreková

ll. Predmet zmluvy
Banka sa na základe tejto zmluvy zavázuje pre Majitel'a účtu zriadiť a viesť Bežný účet v dohodnutej mene s dohodnutým základným
vk|adom a minimálnym zostatkom a poskytovať Majitel'ovi účtu d'alšie produkty a služby k tomuto účtu (d'alej len ,,Balík služieb"), ktoré sú
špecifikované v Cenníku a Majitel' účtu zazavázuje uhrádzať Banke odplatu určenú podl'a platného Cenníka.

2, Císlo účtu: 10í8476001 Kód banky: 1111
3. Uroková sadzba: v zmysle uverejnených úrokouých sadzieb Banky
4. Pripisovanie úrokov v periodicite: 31 Monthly

Mena účtu: SKK

l1111
5, Základný vklad vo výške: v zmysle Základných obchodných podmienok prijímania vkladov
6. Minimá|ny zostatok účtu vo výške: v zmysle Základných obchodných podmienok prijímania vkladov
7. Pop|atky: v zmysle platného Cenníka
8. Bežný účet:

! je určený na podnikatel'ské účely
9. Vyhotovenie výpisov:

! po obrate
! štvrťročne

1 0. Spósob doručovania výpisov:
! osobne

X nie je určený na podnikatel'ské účely

lV,
1.

Vyhlásenia Majitel'a účtu
N4ajitel' účtu vyhlasuje, že:
1,'l, preduzavretímBankovéhoobchoduboloboznámenýspodmienkamiBankynaprijímanievkIadovavykonávanievšetkýchďalšíchBankových

obchodov a o ich cenách vrátane uvedenia príkladov, o odplatách vyžadovaných Bankou od Majitel'a úótu, kioré súvisia so závázkovým
vzťahom v súlade § ust. § 37 ods,2 Zákona o bankách a ozmene a doplnení niektorých zákonovvzneni neskorších predpisov (d'alej Ien,,Zákon
o bankách"), a o odplatách vprospech Majitel'a účtu, ktorésúVisjasozávázkovýmVzťahomVsúlades ust, § 37 ods,2Zákona o bankách,

1.2, nie je vo vzťahu k Banke osobou s osobitným Vzťahom podl'a § 35 Zákona o bankách, prióom v pripade ak sa ňou stane, podá o tom Banke
bezodkladne správu, Toto vyhlásenie sa považuje za pravdivé azopakované prj každom vykonaní Bankového obchodu, Vprípade, ak Banka
zistÍ, Že toto vyhlásenie je nepravdivé, táto zmluva siráca platnosť ku dňu, keď sa Banka otejto skutočnosti dozvedela, ak sú dané okolnosti,
ktoré zakladajú povinnosť Banky dohodnúť takúto sankciu neplatnosti;

1,3, VŠetky peňaŽné prostriedky použité pri Bankových obchodoch nad hodnotu určenú v Zákone o bankách, ktoré bude vykonávať na základe tejto
zmluVy, ako aj d'alších zmlúv, ktoré sa vzťahujú k Bežnému účtu zriadenému na zák|ade tejto zmluvy, sú jeho vlastníctvom a tieto Bankové
obchody bude vykonávať na svoj Vlastný účet;

1,4, pokial'by pri Bankovom obchode shodnotou stanovenou vpríslušnom ustanoveni aktuálne platnéhoZákona obankách mali byť použité
peňaŽné prostrjedky, ktoré sú Vlasinícivom inej o§oby, alebo pokial'by takýto Bankový obchod mal Vykonať na účet inej osoby, predloží Banke
písomné_vyhlásenie, v ktorom uvedie meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trva|ého pobytu fyzickej osoby alebo názov,
sÍdlo a lČo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej v|astnícivom sú tieto peňažné prostriedky alebo na účet ktoiej má byť takýto Bankový
obchod vykonaný, ako aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej peňažných prostriedkov na vykonávaný Bankový obchod alebo na
vykonanie Bankového obchodu na ]ej účet.

Podpisom zmluvy l\ilajitel' účtu dáva výslovný súhlas, že Banka je oprávnená spracovávať osobná údaje v rozsahu údajov uvedených v tejto zmluve,
a to na ÚÓely spráVy ZáVázkoVého Vzt'ahu medzi lv]ajitel'om účtu a Bankou algbo subjektom, ktorý pakí do SkUpiny banky a na účely súvisiace s
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€ZUniCredit Bank

V Levoči, dňa 17,12.2007

V mene Banky: Silvia Korchňáková
(meno, priezvisko a funkcia) vzť4frový manažér SB
Podpis: t } l,l/ l"uLl
(meno, priezvisko a funkcia) [?f:X?*X""f3:3gPodPis: 

V,tr, /r//- "" "l
(Uvedie sa len najednom výtlačku pre banku) j

Uni(reditBankSlovakiaa.s.,Šancová-]/A,81333Blatislava, Ie.: +42] )4950 1111, FaX:+42] )495a3406, UnTe,0800,]8r:] ,]E0

e mdl I kontakt(oUnlcred tbank,sk, a0, 00 ó81 709, ZapíSaná v Obchodnom reqlstr 0kresného súdu Brat sIava l, oddie|, Sa, V ožka iís 0, ]4/B
Swift kód (BlC): UNCRSKBX, wwwun cred tbank sk

podnikatel'skou činnost'ou Banky podl'a osobitného predpisu, alebo na účely súvisiace s podnikatetskou óinnosťou subjektu patriaceho do Skupiny
banky, na účely dojednáVania, uzatvárania, VykonáVanaa a následnej kontroly Bankových obchodov s l\/ajitel'om účtu, na účel identilikácie l/]ajitel'a
účtu a jeho zástupcov, na účel zdokumentovania činnosti Banky alebo subjektu patriaceho do Skupiny banky, na účel ochrany a domáhania sa práV
Banky alebo subjektu patriaceho do Skupiny banky,
Podpisom zmluvy Majiter účtu dáva výslovný súhlas, že Bankaje oprávnená poskytnút'osobné údaje a dóverné informácie:
3.1. ktorémuko{'Vek ólenovi Skupiny banky najmá na účely súvisiace s podnikatel'skou činnosťou Banky alebo člena Skupiny banky napí. na posúdenie

riadenia íizika a obozretného podnikania Banky, Výkazníctva v rámci skupiny banky, zdokUmentovania činnosti Banky a to V rozsahu k
doslahnutiu účelu spracúvania,

3.2, tretím subjektom za účelom poskytnutia požadovaného Bankového obchodu Bankou alebo využivania doplnkových
služieb ponúkaných Bankou avšak poskytovaných,treiím subjektom (najmá osoby zabezpečujúce platobný styk, vydávajúce platobné karty,
poskytujúce poistenie a pod,).

3,3, poskytovatel'ovi služieb, s ktorým má Banka uzatvorený zmluVný Vzťah na zabezpečenie činnosií slúžjac;ch na podporu výkonu bankových
činností a to aj poskytovatel'ovi mimo územia slovenskej republiky len V rozsahu platnej písomnej Zmluvy. Ak predmelom služby bude
spracovanie osobných údajov, bude určený subjekt Ma.jitei'ovi účtu oznámený oznamom uverejneným V obchodných priestoroch banky, ak
Banka neuskutoční oznámenie iným Vhodným spósobom,

3,4. tretím subjektom za účelom ochrany a domáhania sa práv Banky z Bankového obchodu mimosúdnou alebo súdnou cestou, alebo postúpenia
splatnej pohl'adáVky Banky a jej príslušenstva, Vrátane sprístupnenia dóverných informácií V súVislosti s rokovaniami týkajúcich sa takýchto
poverení aIebo uzatvorenia Zmluvy,

Podpisom Zmluvy l\/]ajitel' účtu dáva výslovný súhlas, že Banka je oprávnená spracovávať osobné údaje v rozsahu titul, meno, píiezvisko, adresa a tel.
čislo na úče|y Vykonávania marketingu alebo marketingového prieskumu Banky alebo člena Skupiny banky a sprístupniť tieto osobná údaje subjektu,
ktoď vykonáva priamy market'ng pre Banku na uvedené účely a v uvedenom rozsahu,
Majiteí' účtu potvrdzuje, že bol informovaný o svojich právach na úseku ochrany práv dotknutých osób vyplývajúcich zo Zákona ě. 42812002 z,z. o
ochrane osobných údajoV-

v. záverečné ustanovenia
1. Bankové produkty a služby, ktoré sú obsiahnuté (združené) v jednotlivých Balíkoch služieb k Bežnému účiu Banka Uverejňuje v Cenníku a poskytuje

ich Majitel'ovi účtu za podmienok stanovených Bankou. ostatné produkty a služby, ktoré nie sú súěasťou Balíka služieb a ktoré Banka poskytuje
l\,{ajitel'ovi účtu spoplatňuje podl'a Cenníka, pokial' v tejto zmIuve nie .je uvedené inak, Banka poskytuje vybrané služby (napr.: elektronické
bankovníctvo, platobné karty atd'.), ktoré sú v ponuke Balíka služieb Majitelovi účtu na základejeho osobitnej žiadosti,

2. Banka si Vyhradzuje právo meniť zloženre jednotlivých Balíkov služieb, V prípade Vyradenia produktu alebo služby z Balíka služieb sa skončí platnost'
dojednaných podmienok a Banka tento produkt alebo službu poskytuje Majitel'ovi účtu samostatne nad'alej za podmienok Bankou Uverejnených,

3. Majitel účtu móže požiadať o zrušenie (Vyňatie) Vybraného produktu alebo služby zahrnutej V Balíku služieb, V prípade, že [i]ajitel'účtu nevyužíva
niektoré produkty alebo služby zahrnuté v príslušnom Balíku s|užieb, nemá nárok na zníženie poplatku za Balík služieb,

4, Ak Majitel' účtu požiada Banku o zmenu Balíka služieb, Banka zruší poskytovanie tých produktov a služieb, ktoré nie sú zahrnuté v novo
požadovanom Balíku služieb s okamžitou účinnosťou,

5, Ak N4ajitel'účtu požiada Banku o zrušenie Balíka služieb, móže si vybrať iný Balík služieb z aktuálnej ponuky Banky alebo mu Banka umožní vedenie
samostatného Bežného účtu bez Balíka služieb.

6, Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. Zmeniť ju možno len dohodou zmluvných strán Vo forme písomných dodatkov. Zm|uva nadobúda platnosť
a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi Zmluvnými stranami,

7, Banka pri uzatvorenítejto zmluvyVsúlades § 67 zákona é.51012002 Z.z. o platobnom styku a § 93bZákona o bankách ponúka |\ilajitelovi účtu návrh
na uzavretie rozhodcovskej doložky V nasledovnom znení:
,,Banka a[,4ajitel'účtu sa dohodli, že akýkolVek prípadný spor vznik_nutý ztejto zmluvy, ktoný sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, bude
prejednáVať a rozhodovať Stály rozhodcovský súd Asociácie bánk SR, lČo: 30 813 182 so sídlom V Bratislave podl'a jeho platného a účinného Štatútu
a Rokovacieho poriadku v čase zaěatia konania, V slovenskom jazyku. Rozhodcovský nález bude pre Banku a l\4ajitel'a účtu konečný a závázný.
Ak Majitel'účtu do 30 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy, doporučenou zásielkou neoznámi Banke, že rozhodcovskú doložku uvedenú V tomto bode
odmieta, má sa za to, že ju prijal.

8, Cast' obsahu tejto zmluvy určujú Všeobecné obchodné podmienky banky na VykonáVanie bankových obchodov a obchodné podmienky pre výkon
platobného styku, s ktorými §a Majiter účtU pred uzavretím tejto zmluvy oboznámil a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že s nimi súhlasí. Majitel'účtu
svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že sa oboznámil s Cenníkom a súhlasí s ním,

9- Ak Majitel' účtu požiada Banku o zriadenie Vkladového účtu, Bežný úóet zriadený podl'a tejto zmluvy móže slúžiť ako Referenčný účet aj na Výkon
platobného styku priamo súVisiaceho so zriad'ovaním Vkladov na Vkladovom úóte a prijímaním platieb z Vkladováho účtu,

10, Ak sú Majite!'om úótu zriadeného podl'a tejto zmluvy viaceré osoby, a ak nevyplýva z te.jto zmluvy alebo podpisového vzoru zriadeného k tomuto Účtu
niečo iné, je každý z N4ajltelbv účtu oprávnený nakladať peňažnými prostriedkami na Účte bez akéhokolvek obmedzenia, Banka neskúma vzájomné
nároky Majitelbv účtu a nenesie ani žladnu zodpovednosť za neoprávnené vzájomné zásahy Majitelov účtu do ich vlastníckych alebo iných práV.

11. Akniejevysloveneurčenéinak,p|atí,žeúkonBankyurobenývoči.jednémuzMajitelbvúčtujeúkonomurobenýmvočivšetkýmaobdobneúkon
urobený jedným z Majitel'ov účtu voči Banke je úkonom Všetkých l/ajitel'ov účtu.

12. Zmluva je Vyhotovená V počte rovnopisov tak, aby každý jej účastník obdržal po jednom origináli,
13. Táto zmluva Vznikla na základe slobodnej, vážnej a urěitej Vóle zmluvných strán, nie V tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, Na dókaz

týchto skutočností pripájajú zmluvné strany k dohodnubim zmluvným ustanoveniam podpisy osób oprávnených podpisovať v ich mene, ktorých
totožnosť bola medzi zmluvnými stranami navzájom preukázaná,

V Levoči, dňa 17.122007

V mene Majitel'a účtu: Monika Petreková, PaeDr
(meno, priezvitrko a funkcia) riaditel'školy
eoaois:} | |\,lLv-

I

Ů Unicreditgank E
Unicíedlt 8ank slovakia a.s.
poboČka levořa
Nám, Maj§tía PaV|a a 19,054 01 levo{a
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