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Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
Prima banka Slovensko, a.vs.

Hodžova 11, 010 11 Zilina
Sidlo:
ICO: 31 575 951, (ďalej len „banka“)
a
Obchodné meno:

OBEC MIKUŠOVCE

00317v527

ICO:

Trvalé bydlisko:
Stát:

.,

018 57 MIKUSOVCE
Mobil:
Slovenská republika
MIKUSOVCE 22,

'

"

Eva Holbová,
Zastúpený:
účtu“)
len
„majiteľ
(ďalej

*

*

__._„

,

?

Starosta

elektronického
uzatvárajú túto Zmluvu o poskytovaní služieb
s nasledovným obsahom:

(ďalej

len „Zmluva o EB“)

_"

služieb elektronického bankovníctva (ďalej len „EB“) na
Predmetom Zmluvy o EB je zriadenie a poskytovanie
nasledovným účtom majiteľa účtu:
k
základe podmienok uvedených v Zmluve o EB, a to

1.1

2.
2.1

bankovníctva

'

.

Predmet Zmluvy

1.

+421903571515
janapagacova©mikusovce.sk

Email:

Práva a povinnosti zmluvných strán

osobu:
Majiteľ účtu určuje ako užívateľa EB nasledovnú
JANABAGACDVA
Meno a priezvisko:
Rodné číslo:
.,
MIKUSOVCE 223, 018 57 MIKUSOVCE
Trvalé bydlisko:
Mobil:
+421
Slovenská republika
Stát:
Email:
©
Doklad totožnosti:
(ďalej len „disponent“)
2.2 Majiteľ účtu udeľuje disponentovi
účtu,
pokyny k platobným operáciám v mene majiteľa
& aktívny prístup, ktorý zahŕňa právo predkladať účtu
elektronického
služieb
voči banke prostredníctvom
vykonávať všetky právne úkony v mene majiteľa
majiteľa účtu, alebo
záležitosťami
všetkými
bankovníctva a oboznamovať sa so
informáciami o záležitostiach majiteľa účtu.
D pasívny prístup, ktorý zahŕňa iba právo oboznamovať sa s
1

Zmluvy o
Disponent toto poverenie prijíma, čo potvrdzuje podpisom

3. Bezpečnostné prvky k službám EB
3.1

3.2
3.3

Banka prideľuje užívateľovi

EB

EB.

nasledovné bezpečnostné prvky:

El

Meno užívateľa:

[:|

prevzal funkčný token (sériové číslo tokenu):

[;]
NAE3446

prvkov +421903571515
Užívateľ EB oznamuje banke mobil pre zaslanie ďalších bezpečnostných
platné 3 dni od podpisu Zmluvy o
Užívateľ EB berie na vedomie, že heslo pridelené mu bankou, je
zmeniť.
a užívateľ EB si ho musí do uplynutia tejto lehoty
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4. Záverečné ustanovenia
Zmluva o EB je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých každý z účastníkov obdrží jeden rovnopis. Zmluva
nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými účastníkmi.
Za poskytovanie produktov/služieb môže banka účtovať poplatky podl'a Sadzobníka, pričom všetky takéto
4.2
poplatky účtuje na ťarchu účtu uvedeného v bode 1.1, resp. na ťarchu akéhokoľvek iného účtu majiteľa
účtu vedeného v banke.
4.3 Vzájomné práva a povinnosti účastníkov Zmluvy o EB bližšie nešpecifikované touto zmluvou sa riadia
Všeobecnými obchodnými podmienkami Prima banka Slovensko, a.s. v platnom znení (ďalej len „VOP“).
4.1

4.4

'

Majiteľ účtu vyhlasuje, že
a so
- pred podpisom zmluvy sa IX oboznámil/ |:! neoboznámil s poplatkami súvisiacimi s touto zmluvou
'
Sadzobníkom,
č.
pri uzatváraní zmluvy mu banka |X poskytla/ [:| neposkytla informácie podl'a & 37 ods. 2 zákona
neskorších
znení
bankách
predpisov,
v
483/2001 Z. z. o
Majiteľ účtu a disponent vyhlasujú, že
- & súhlasia/ |:] nesúhlasia, aby banka poskytovala informácie chránené bankovým tajomstvom uvedené
v tejto zmluve tretím osobám uvedeným vo VOP, resp. ustanoveným príslušnými právnymi predpismi,
- pred podpisom zmluvy sa IZI oboznámili/ [:| neoboznámili s VOP, ktoré sú súčasťou zmluvy a zaväzujú sa
ich dodržiavať.
—

4.5

V Dubnici

nad Váhom, dňa 10.07.2019

-_

Prima banka Slovensko, a s "
Meno a priezvisko: P" Mdákňvé Silvia
Osobn DWKar

Funkcia:
Podpis:

[

/

Meno a priezvisko:
Funkcia:

Podpis:
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Lamačk á
Riadit

yšžěĺĺ

,.
a

Majiteľ účtu:

Meno a priezvisko:

*

"

Podpis:
Pečiatka:

Meno a priezvisko:

/

J

Starosta

V!

Disponent:

Podpis:

Eva Holbová,

(

JANA PAGÁČ

//
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