
ZMLUVA O POSKYTOVANí SLUŽBY

ČSOB ELEKTRONICKÉHO BANKOVNíCTVA (SOB

Československá obchodná banka, a. s.
sídlo Michalská 18, 815 63 Bratislava
IČO 36854 140
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka Č. 4314/8
zastúpená Bc.Beňušová Jana a Husárová Monika
pobočka Bytča,

Námestie SR 10, Bytča, 01401
(ďalej len "Banka")

a

názov
sídlo
IČO
zapísaný/á v
zastúpený/á
(ďalej len "Majiteľ účtu")

Mesto Bytča
Námestie SR 1/1, Bytča, 014 38, SK
0032 II 92
Slovenského štatistického úradu ŠU SR
Miroslav Minárčik

uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluvu o poskytovaní služieb ČSOB Elektronického bankovníctva

(ďalej len "Zmluva").

Článok l. - Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie služby ČSOB Linka 24, ČSOB lntemetbanking 24 a ČSOB Mobil

24 (ďalej len "Služby") Majiteľovi účtu a Oprávneným osobám, ktoré Majiteľ účtu na využívanie týchto
Služieb splnomocnil.

2. Služby umožňujú v podstate nepretržitý (tj. 7 dní v týždni, 24 hodín denne) prístup k vybraným produktom a
službám Banky.

3. Banka a Majiteľ účtu vyhlasujú, že použitie Služieb podľa Zmluvy má povahu písomného právneho úkonu a
je rovnocenné bežne používanému pisornnérnu styku.

Článok II. - Práva a povinnosti zmluvných strán
l. Banka a Majiteľ účtu berú na vedomie a súhlasia s tým, že Oprávnené osoby, ktoré majú prístupové práva k

poskytovaným Službám sú uvedené v Splnomocnení k nakladaniu s peňažnými prostriedkami na účtoch/s
cennými papiermi na majetkových účtoch (ďalej len "Splnomocnenie"). Splnomocnenie môže Majiteľ účtu
meniť nezávisle od Zmluvy.

2. Majiteľ účtu dáva pokyn Banke, aby uzatvorila s osobami oprávnenými nakladať s finančnými prostriedkami
na účte uvedenom v Splnomocnení Dohodu o aktivácii služieb ČSOB Elektronického bankovníctva (ďalej
len "Dohoda"). Predmetom Dohody je využívanie Služieb Oprávnenou osobou a adresovanie výstupných
informácií Oprávnenej osobe.

3. Banka a Majiteľ účtu sa dohodli, že Banka nastaví tzv. skrátenú voľbu (dvoj miestne číslo nahradzujúce v
systéme vybraných služieb celé číslo účtu) pre každý účet a každú Oprávnenú osobu. Zoznam Oprávnených
osôb, účtov a k nim nastavených skrátených volieb je uvedený v Informácii o skrátených voľbách k účtom
pre Majiteľa účtu (ďalej len "Informácia pre Majiteľa účtu"), ktorú Banka odovzdá Majiteľovi účtu po
uzatvorení Zmluvy. Informáciu pre Majiteľa účtu Banka aktualizuje a odovzdá Majiteľovi účtu vždy, keď
Majiteľ účtu zmení množinu účtov či Oprávnených osôb, alebo keď o to Majiteľ účtu požiada. Majiteľ účtuje
povinný oboznámiť Oprávnené osoby so skrátenými vol'bami k týmto účtom. Skrátenú voľbu nastavuje
Banka a Majiteľ účtu ani Oprávnené osoby nemajú právo skráten ú voľbu meniť.
Banka odovzdáva Oprávneným osobám pri uzavretí Dohody Informáciu o skrátených voľbách k účtom pre
Oprávnenú osobu (ďalej len "Informáciu pre Oprávnenú osobu") obsahujúcu zoznam účtov, ktorých majitelia
splnomocnili Oprávnenú osobu na nakladanie s finančnými prostriedkami na účte, a k nim nastavených
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skrátených volieb.
Informáciu pre Oprávnenú osobu Banka aktualizuje a odovzdá Oprávnenej osobe pri zrnenc Dohodyana
vyžiadanie Oprávnenej osoby.
S ohľadom na skutočnosť, že k odovzdaniu dokumentov Informácia prc Majiteľa účtu a lnfonnácia pre
Oprávnenú osobu nedochádza v rovnakom okamihu a údajc uvedené v týchto dokumentoch môžu byť
rozdielne, Banka a Majiteľ účtu sa dohodli, ŽC rozhodujúce budú vždy údaje obsiahnuté v posledne
Majiteľom účtu/Oprávnenou osobou podpísanom dokumente.

Článok III. - Poplatky
l. Banka účtuje za Služby poplatky podľa platného Sadzobníka pre fyzické osoby - občanov, pre fyzické osoby

- podnikateľov a pre právnické osoby vydaného Bankou (ďalej len "Sadzobník").
2. Paušálny poplatok a poplatky uvedené v Sadzobníku Banky budú účtované na ťarchu účtu:

ktorý patrí Majiteľovi účtu. Majiteľ účtu súhlasí s tým, že poplatky za zasielanie "Ostatných informácií"
podávaných v rámci služby ČSOB Info 24 a poplatky za obnovu certifikátov (k elektronickému podpisu) ku
službe ČSOB Internetbanking 24 budú účtované na ťarchu účtu určeného Oprávnenou osobou.

3. V prípade, že účet, na ťarchu ktorého bude účtovaný paušálny poplatok a iné poplatky, bude zrušený alebo
zablokovaný, Majiteľ účtu výslovne súhlasí s tým, aby Banka účtovala paušálny poplatok a iné poplatky z
ďalších účtov, ktoré sú špecifikované v Splnomocnení.

Článok IV. - Všeobecné ustanovenia
l. Súčasťou Zmluvy sú:

a) Všeobecné obchodné podmienky (ďalej Icn "VOP");
b) Podmienky pre poskytovanie služieb ČSOB Elektronického bankovníctva (ďalej len "OP"), ktoré

upravujú ďalšie práva a povinnosti Banky a Majiteľa účtu.
Majiteľ účtu potvrdzuje podpisom tejto Zmluvy, že bol pred jcj podpisom oboznámený so znením VOP a OP,
s ich obsahom súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Článok V. - Záverečné ustanovenia
l. Túto Zmluvu je možné meniť iba písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
2. Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou, resp. VOP a OP sa spravujú platnými právnymi predpismi

Slovenskej republiky.
3. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Obc zmluvné strany sú oprávnené túto Zmluvu písomne

vypovedať bez uvedenia dôvodov. Zmluva zaniká
a) v prípade jej vypovedania Majiteľom účtu okamihom doručenia výpovede Banke,
b) v prípade výpovede Zmluvy zo strany Banky Zmluva zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zo Zmluvy doručená Majiteľovi účtu.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva ruší a v plnom rozsahu nahrádza Žiadosť o sprístupnenie služieb

systému elektronického bankovníctva, na základe ktorej boli služby systému elektronického bankovníctva
poskytované Majiteľovi účtu.

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane Majiteľ účtu a jeden Banka.

Bytča dňa 09.03.20 II

(
Ceskoslo\Jens'b obchodná banka, a. s. Maj!teľ účtu
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