ZMLUVAOBEŽNOM ÚČTE

-

~SOB

Obec Belža, CUID: 25220405 SK32 7500 0000 0040 2967 6969
‚

Československá obchodná banka, a.s.
so sídlom: Zižkova 11, 811 02 Bratislava
CO: 36854 140
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B
(d‘alej len “Banka“)
ktorú zastupujú:
Palečko Peter, Riaditel‘ SME pobočky,
Fridmanská Katarína, Vzt‘ahový manažér senior
pobočka
SME pobočka Košice, Nám. Osloboditel‘ov 5, Košice, 04001
-

a
názov
sídlo
IČO
zapísaný/á v

Obec Belža
Belža 80, Belža, 04458, Slovenská republika
00323951
Slovenského štatistického úradu Potvrdenie o pridelení IČO a
identifikácii v Statistickom registri
Ondrej Pravda
starosta@belza.dcom.sk

zastúpenýlá
email
(d‘alej len “majitel‘ Účtu“)
Banka a majitel‘ Účtu (d‘alej tiež “zmluvné strany“) uzatvárajú
v zmysle ustanovení ~ 708 a nasl. Obchodného zákonníka
Zmluvu o bežnom účte
(d‘alej len “Zmluva“)

1. Banka sa zavázuje začínajúc dňom 09.11.2021 zriadit‘ a viesť pre majitel‘a Účtu bežný účet (ďalej len
“Učet“) číslo 402967696917500, IBAN SK32 7500 0000 0040 2967 6969, v rnene EUR s periodicitou
výpisovz Učtu mesačne, elektronicky.
2. Majitel‘ Učtu čerpá finančné prostriedky a vystavuje platobné príkazy len do výšky volných finančných
prostriedkov na Učte, resp. do výšky zmluvne povoleného prečerpania. V prípade zmluvne
nepovoleného prečerpania finančných prostriedkov uložených na Učte úročí Banka vzniknutý
debetný zostatok debetnou úrokovou sadzbou vyhlasovanou Bankou, ktorá je uvedená v prehl‘ade
úrokových sadzieb zverejňovaných Bankou (d‘alej len “prehl‘ad úrokových sadzieb“).
3. Súčasťou Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky Banky (d‘alej len “VOR“), Podmienky vedenia
bežného účtu (d‘alej len “Podmienky“), Sadzobník Banky pre fyzické osoby občanov/ Sadzobník
Banky pre fyzické osoby podnikatel‘ov a právnické osoby (d‘alej aj “Sadzobník Banky“), prehl‘ad
úrokových sadzieb, lnforrnačný formulár pre vkladatel‘a (pre uvedené dokumenty ďalej len spoločný
názov “Zmluva“) Majitel‘ Učtu vyhlasuje a potvrdzuje podpisom Zmluvy, že sa pred podpisom Zmluvy
s nimi oboznámil a súhlasí s ich obsahom.
4. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú a je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo
zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými
stranami, pokial‘ všeobecne záväzný právny predpis nestanovuje inak.
5. Banka je oprávnená jednostranne meniť túto Zmuvu, ak o takejto zmene bude majitel‘a Učtu ako
aj o jeho možnosti vypovedať túto Zmluvu bez zbytočného odkladu písomne informovať s tým, že
majitel‘ Učtu má v takomto prípade právo bezplatne a s okamžitou účinnost‘ou vypovedat‘ Zmluvu. Za
písomrié informovanie majitel‘a Učtu sa považuje aj informácia vo výpise z Učtu.
6. Majitel‘ Učtu záväzne vyhlasuje v súlade s ~ 89 zákona o bankách, že na základe tejto Zmluvy bude
vykonávať s Bankou každý obchod s hodnotou nad 15 000 EUR len vo svojom vlastnom mene a
na svoj vlastný účet, pričom finančné prostriedky použité majitel‘om Učtu na vykonanie každého
—

-
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~SOB
obchodu s hodnotou nad 15 000 EUR sú vlastníctvom majitel‘a Účtu. Vyhlásenie majiteľa Účtu platí
Po celé obdobie platnosti tejto Zmluvy.
7. Pokial‘ bude majitel‘ Učtu chcieť vykonat‘ obchod s Bankou nad 15 000 EUR vo svojom vlastnom
mene, ale na účet inej osoby, zavázuje sa pred vykonanĺrn takéhoto obchodu predložiť Banke svoje
osobitné záväzné pĺsomné vyhlásenie, v ktorom majitel‘ Učtu uvedie meno, priezvisko, rodné čĺslo
alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné
číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú a / alebo na ktorej účet je obchod
vykonávaný. V takomto prípade je majitel‘ Učtu povinný odovzdat‘ Banke aj písomný súhlas dotknutej
osoby na použitie prostriedkov dotknutej osoby na vykonávaný obchod a / alebo na vykonanie tohto
obchodu na účet (v prospech alebo na ťarchu) dotknutej osoby. Závázok majitel‘a Učtu platí po celé
obdobie platnosti tejto Zmluvy.
8. Majitel‘ Učtu nie je osobou s osobitným vzťahom k Banke v zmysle ~ 35 ods. 4 zákona č. 483/2001
Z.z. o bankách. Majitel‘ Učtu bude Banku bezodkladne informovať o vzniku, zmene alebo zániku
svojho osobitného vzťahu k Banke.
9. Banka sa zaväzuje úročiť vklad vyhlasovanou úrokovou sadzbou uvedenou v prehl‘ade úrokových
sadzieb, pokiaľ nie je v bode Osobitné ustanovenia tejto zmluvy uvedené inak. Poplatky súvisiace s
Učtom sú uvedené v Sadzobnĺku Banky, ktorýje súčasťou tejto Zmluvy.
10. Banka Je oprávnená lnformovať maJlteľa účtu o zmene podmienok tejto Zmluvy elektronicky na e
mailovej adrese uvedenej v tejto Zmluve.
11. Banka a majitel‘ Učtu sa dohodli, že majitel‘ Učtu bude využívať služby Elektronického bankovníctva
na základe uzatvorenia prĺslušnej osobitnej zmluvy.
12. Banka a majiteľ Učtu sa dohodli, že majitel‘ Učtu alebo ním spinomocnená osoba ako Držitel‘
karty (d‘alej len “Držitel‘ karty“) bude využívať platobnú kartu! platobné karty vydanú/é k Učtu na,
vykonávanie bezhotovostných a hotovostných platobných operáciĺ na ťarchu alebo v prospech Učtu
na základe Ziadosti o vydanie a používanie Debetnej platobnej karty (d‘alej len “Ziadosť“), ktorá sa
podpisorn Bankou a majitel‘om Učtu / Držiteľom karty stáva súčasťou tejto Zmluvy.
13. Majitel‘ Učtu móže požiadať Banku o poskytnutie povoleného prečerpania Učtu a Banka je oprávnená
Po splnenĺ ňou stanovených kritérií zriadiť k Učtu povolené prečerpanie na základe príslušnej
osobitnej zmluvy.
14. Odlišné ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred znením VOP a Podmienok. Odlišné ustanovenia
Podmienok majú prednosť pred VOP.
15. Osobitné ustanovenia:
Poplatky za vedenie tohto Účtu sa budú v súlade so Sadzobníkom Banky účtovať na ťarchu účtu č.
4029676600/7500, IBAN SK0475000000004029676600.
.

Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky uložené na Účte nebudú úročené.
V Ko~ iach‘~dňa
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( Československa obchodna banka, a s

majitel ~

Podmienky
VOP
Sadzobnĺk Banky
Prehľad úrokových sadzieb
lnformačný formulár pre vkladatel‘a
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zaslaním elektronickou poštou a ako majitel‘ Účtu mám nad‘alej záujem o d‘alšiu komunikáciu ohl‘adom
tejto Zmluvy v elektronickej forme na adresu uvedenú v tejto Zmluve starosta@beIza.dcom~sk
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meno majitela Učtu
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