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Obchodné miesto:
Banková prevádzka
Mlynské nivy 1
82990  Bratislava

(ďalej len "VÚB, a.s." alebo "banka")

a
Majiteľ účtu:
Obchodné meno: OBEC ZBOROV
Sídlo: LESNÁ 415/10

08633 ZBOROV,SLOVENSKO
IČO / rodné číslo: 00322741
Číslo klienta: 322741
Zaregistrovaný: ZMYSLE ZÁKONA Č. 369/1990 ZB.
Dokument: OSVEDČENIE O ZVOLENÍ ZA STAROSTU -
Konajúca prostredníctvom: JÁN ŠURKALA
Daňový rezident
Číslo telefónu: +421544798306 Fax:+421544798607
E-mail: INFO@ZBOROV.SK
Ročný obrat v EUR: ❏ do 100 000  ❏ do 1 mil.  ❏ do 3,3 mil.  ❏ do 33 mil.  ❏ nad 33 mil.

(ďalej len "Majiteľ účtu" alebo "Klient")

uzatvárajú podľa § 708 a nasl. a § 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Z m l u v u   o   b e ž n o m   ú č t e
a poskytovaní produktov a služieb

Flexibiznis účtu
(ďalej len „zmluva“)

Predmet zmluvy:
a) otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle zvoleného Flexibiznis účtu
b) možnosť zriadenia a používania produktov a služieb Flexibiznis účtu podľa výberu v zmysle

platného Cenníka VÚB, a.s

Produkty a služby zriadené v rámci Flexibiznis účtu:
Bežný účet:
Číslo: SK25 0200 0000 0041 4053 9751 Mena: EUR

Papierové výpisy k bežnému účtu:
Spôsob odovzdávania výpisov: POŠTOU V RÁMCI SR
Cyklus výpisov: MESAČNE K ULTIMU MESIACA
Jazyk výpisov: SLOVENSKÝ
Adresa pre zasielanie výpisov: OBEC ZBOROV

LESNÁ 415/10
08633 ZBOROV, SLOVENSKO

Elektronický výpis k bežnému účtu:
Cyklus výpisov: MESAČNE K ULTIMU MESIACA
Jazyk výpisov: SLOVENSKÝ

Sumárny ročný výpis k bežnému účtu:
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Spôsob odovzdávania výpisov: POŠTOU V RÁMCI SR
Cyklus výpisov: NA KONCI ROKA
Jazyk výpisov: SLOVENSKÝ
Adresa pre zasielanie výpisov: OBEC ZBOROV

LESNÁ 415/10
08633 ZBOROV, SLOVENSKO

Poplatky za:
ostatné odoslané platby: 20 ks
odoslané platby cez vybrané kanály nonstop bankingu na účty v rámci VÚB v počte v zmysle
platného Cenníka VÚB, a.s.

Záverečné ustanovenia:
a) Časť obsahu tejto zmluvy je určená Všeobecnými obchodnými podmienkami VÚB, a. s.

pre depozitné produkty a Cenníkom, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Majiteľ
účtu podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, že sa s dokumentmi uvedenými v
predchádzajúcej vete oboznámil, porozumel im a súhlasí s ich obsahom. Pokiaľ Majiteľ účtu
nepožiadal o zaslanie Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a. s. pre depozitné produkty a
Cenníka elektronicky, potvrdzuje podpisom tejto zmluvy ich prevzatie v listinnej podobe.
Súčasťou tejto zmluvy sú aj dokumenty, na základe ktorých boli majiteľovi účtu poskytnuté
produkty a služby, ktoré si zároveň zriadil v rámci Flexibiznis účtu podľa tejto zmluvy.

b) V prípade , že majiteľ účtu má už poskytnuté produkty a služby na základe samostatných zmlúv a
tieto sa podpisom tejto zmluvy stanú jej súčasťou, budú tieto produkty a služby spoplatňované v
zmysle platného Cenníka VÚB, a.s. pre Flexibiznis účet. Majiteľ účtu súhlasí s tým, že produkty
a služby, ktoré mu boli zo strany banky poskytnuté, a ktoré si nezvolil do Flexibiznis účtu budú
spoplatňované v zmysle platného Cenníka VÚB, a.s pre jednotlivé produkty a služby, s ktorým
je oboznámený a súhlasí s ním. V prípade, že úpravou produktov a služieb Flexibiznis účet
klesne do súčtu bodových hodnôt, pre ktoré v zmysle platného Cenníka VÚB, a.s. nie je povolená
služba „poplatky za odoslané platby cez vybrané kanály nonstop bankingu na účty v rámci VÚB
realizované jednorázovo“ a zároveň má túto službu v rámci Flexibiznis účtu ako vybratú službu,
za vyššie uvedené platby budú účtované poplatky v zmysle platného Cenníka VÚB, a.s.

c) VÚB, a.s., sa zaväzuje vydať oprávnenému držiteľovi karty debetnú platobnú kartu na základe
zmluvy o vydaní a používaní debetných platobných kariet na vykonávanie bezhotovostných a
hotovostných platobných operácií na ťarchu alebo v prospech účtu, ku ktorému bola platobná karta
vydaná a oprávnený držiteľ karty sa zaväzuje využívať platobnú kartu v súlade s ustanoveniami
Zmluvy o vydaní a používaní debetných platobných kariet.

d) Osobné údaje Držiteľov Platobnej karty môžu byť sprístupnené v rozsahu uvedenom v tejto
Zmluve ostatným Držiteľom Platobnej karty.

e) Majiteľ účtu určí v Podpisovom vzore osoby oprávnené disponovať s účtom a preberať výpisy
z účtu.

f) Majiteľ účtu určí osoby oprávnené disponovať s jeho účtami prostredníctvom nonstop bankingu a
prístupové práva k jednotlivým účtom v tlačive "Potvrdenie o využívaní služieb nonstop banking".

g) Pri zriadení služby Internet banking Plus je súčasťou tejto zmluvy Zmluva o poskytovaní
certifikačných služieb ku klientským certifikátom, pre majiteľa a každého ním určeného
disponenta. V prípade zániku Zmluvy o poskytovaní certifikačných služieb ku klientským
certifikátom zaniká aj nárok na poskytovanie služby Internet banking Plus k účtu. Klientovi sa
bude naďalej poskytovať služba Internet banking v obmedzenom rozsahu.

h) Pri zriadení služby poistenie platieb je súčasťou tejto zmluvy vyhlásenie poisteného, ak je jej
súčasťou poistenie, pričom poistený berie na vedomie, že v prípade poistného plnenia má nárok
na vyplatenie poistného plnenia majiteľ účtu.
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i) Majiteľ účtu záväzne vyhlasuje, že prostriedky, s ktorými bude realizovať jednotlivé obchody s
hodnotou presahujúcou 15 tis. EUR na tomto účte sú jeho vlastníctvom. Tento účet bude zároveň
používať na vklady hotovostí zo svojej obchodnej činnosti, realizované vlastnými zamestnancami
alebo zmluvnými partnermi.

j) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

k) Flexibiznis účet je spoplatňovaný v zmysle platného Cenníka VÚB, a.s. podľa aktuálneho stavu
produktov a služieb zriadených v rámci Flexibiznis účtu. V prípade spôsobu výpisov poštou do
zahraničia a/alebo kombinovaného spôsobu výpisov poštou a zároveň swift a/alebo multicash
a/alebo InBiz je spoplatnenie výpisov poštou do zahraničia, swiftom, multicash a InBiz mimo
Flexibiznis účtu podľa platného Cenníka VÚB, a.s..

l) Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991
Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými
právnymi predpismi platnými v SR.

m) Pre účely tejto Zmluvy o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účtu sa
pre službu „poplatky za odoslané platby cez vybrané kanály nonstop bankingu na účty v rámci
VÚB realizované jednorázovo“ banka a majiteľ účtu dohodli, že účinnosť takejto zmeny nastáva
momentom zaradenia/vyradenia služby do/z Flexibiznis účtu. Dojednanie banky a majiteľa
účtu podľa predchádzajúcej vety, má prednosť pred príslušnými ustanoveniami Všeobecných
obchodných podmienok VÚB, a.s. pre depozitné produkty.

n) Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je Zmluva vyhotovená v inom
ako slovenskom jazyku, tak pre jej právne posudzovanie a výklad pojmov je rozhodná verzia v
slovenskom jazyku.

o) Ak Majiteľom účtu je povinná osoba podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám, tak podpisom tejto Zmluvy sa zaväzuje zverejniť informáciu o uzatvorení Zmluvy
v súlade s týmto zákonom.

Miesto: Miesto:  

Dátum:  10.07.2019 Dátum:  

Za banku:

(podpis)

(podpis)

Za majiteľa účtu:

(podpis)

(podpis)


