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VÚB, a.s., Mlynské nivy 1 ,8 2 9 90 Bratislava 25
Obeh. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa
Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155
BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Obchodné miesto:
RP II - Dolný Kubín
Radlinského 1712/34
02612 Dolný Kubín

(ďalej len "VÚB, a.s.” alebo "banka")
a
Majiteľ účtu:
Obchodné meno:
Sídlo:

OBEC ZÁZRIVÁ
STRED 409
02705 ZÁZRIV Á, SLO VEN SKO
IČO / rodné číslo:
00315010
Číslo klienta:
315010
Zaregistrovaný:
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dokument:
OSVEDČENIE O ZVOLENÍ ZA STAROSTU OPRÁVNENIE3 69
Konajúca prostredníctvom: MATUS MNÍCH
Daňový rezident
Číslo telefónu:
Fax:
E-mail:
OBECZAZRI VA@STONLINE. 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. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v
znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov

Zmluvu

o bežnom

účte

(ďalej len „zmluva“)
Predmet zmluvy:
Otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB,a.s.,pre
depozitné produkty.
Náležitosti účtu:
Číslo:
Elektronický výpis:
Cyklus výpisov:
Jazyk výpisov:
Sumárny ročný výpis:
Spôsob odovzdávania
výpisov:
Cyklus výpisov:
Jazyk výpisov:
Adresa pre zasielanie
výpisov:

SK12 0200 0000 0039 7427 3158

Mena: EUR

MESAČNE K ULTIMU MESIACA
SLOVENSKÝ
POŠTOU V RÁMCI SR
NA KONCI ROKA
SLOVENSKÝ
OBEC ZÁZRIVÁ
STRED 409
02705 ZÁZRIVÁ, SLOVENSKO

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
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b)
c)

d)
e)

f)

g)

nepožiadal o zaslanie Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a. s. pre depozitné produkty a
Cenníka elektronicky, potvrdzuje podpisom tejto zmluvy ich prevzatie v listinnej podobe.
Majiteľ účtu určí v Podpisovom vzore osoby oprávnené disponovať s účtom a preberať výpisy
z účtu.
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.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými
právnymi predpismi platnými v SR.
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.
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: Dolný Kubín

Miesto: Dolný Kubín

Dátum:

Dátum:

Za banku:

Za majiteľa účtu:

(podpis)

Mgr. H
isk
poradca klienta

(podpis)

(podpis)
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