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Zmluva o bežnom účte
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L
(ďalej len „ banka")

obchodné meno/názov: Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
IČO:42159920
sídlo: Bučany 108, 919 28 Bučany
číslo telefónu: 421904545436

e-mail: kultura.bucany@gmail.com

daňový domicil: Slovenská republika

krajina registrácie: Slovenská republika

zastúpený: Ing. Kamil Vidlička, r.č.840410/7349, Bučany 420, 919 28, Bučany, Slovenská republika, Riaditeľ
(ďalej len „majiteľ účtu")
uzatvárajú v súlade s § 708 a nasl. Obchodného zákonníka a so Všeobecnými obchodnými podmienkami - Prima banka Slovensko, a.s. (ďalej
len „VOP") túto zmluvu, pričom VOP tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
1. Banka zriaďuje majiteľovi účtu nasledovný účet v mene euro:
číslo účtu
6960142003

kód banky

IBAN

/ 5600

SK25 5600 0000 0069 6014 2003

typ bežného účtu: Účet samosprávy
frekvencia výpisov: po obrate

spôsob doručenia výpisov: elektronicky

účet na pripisovanie úrokov :
1

účet na inkaso úrokov :
1

účet na inkaso poplatkov :
1

nakladanie s účtom v súlade:
[x] s podpisovým vzorom platným k účtu číslo : SK74 5600 0000 0069 6014 5001
1

adresa na zasielanie výpisov (v prípade, že je iná ako adresa sídla): kultura.bucany@gmail.com, heslo: kurialOS
2. Majiteľ účtu sa zaväzuje platiť banke poplatky v zmysle platného Sadzobníka.
3. Majiteľ účtu vyhlasuje, že:
•
bol/ • nebol informovaný o úrokovej sadzbe, poplatkoch a nákladoch súvisiacich s touto zmluvou podľa § 37 ods. 2 zákona o bankách;
•
prevzal a oboznámil sa pred uzatvorením tejto zmluvy s jej súčasťami a súhlasí s nimi: M VOP; M Sadzobník.
4. Banka neodvolateľné navrhuje, aby prípadné spory z tohto obchodu boli rozhodnuté Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej
asociácie. Doručený rozhodcovský rozsudok má rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu. V zákonných prípadoch je možné podať
žalobu o jeho zrušenie na súd. Majiteľ účtu návrh: M prijíma/ • neprijíma.
5. Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie
tejto zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
V Trnava dňa 9.9.2016
banka:

za majiteľa účtu:

Meno a priezvisko: Mgr. Radka Černáková
Funkcia: Osobný bankár yp
Podpis:
/ /

Meno a priezvisko: Ing. Kamil Vidlička, r.č.840410/7349
Podpis:
Pečiatka:
// .

Meno a priezvisko: Bc. Lucia H a m a l o v á ^ /
Funkcia" Riaditeľ pobočky
rí^/^V
Podpis:

1

len v prípade, že je iný ako zriaďovaný účet

374/19/0216

1

