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Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva

Príma banka Slovensko, a.s.
Sídlo: Hodžova 11, 010 11 Žilina
IČO: 31 575 951, IC DPH: SK2020372541
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L 
(ďalej len „banka")

Obchodné meno: 
Sídlo:
Štát:
IČO:
Telefón:
Zastúpený:

(ďalej len „Klient")

Základná umelecká škola,M.R. Štefánika 252, Trebišov 
M. R. Štefánika 252/55, 075 01 Trebišov

35544635 
+421918645217 
Viera Fedorčáková,

Email: , Riaditeľ
zustrebisov@slovanet.sk

uzatvárajú v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník"), 
Všeobecnými obchodnými podmienkami -  Primá banka Slovensko, a.s. (ďalej len „VOP"), Obchodnými podmienkami pre 
poskytovanie služieb elektronického bankovníctva -  Primá banka Slovensko, a.s. (ďalej len „OPEB") túto Zmluvu poskytovaní 
služieb elektronického bankovníctva (ďalej len „Zmluva o EB") s nasledovným obsahom :

1. Predmet Zmluvy
1.1 Predmetom Zmluvy o EB je zriadenie a poskytovanie služieb elektronického bankovníctva (ďalej len „EB") na základe 

podmienok uvedených v Zmluve o EB, a to k účtom a produktom v banke, ktorých majiteľom je klient s klientskym 
číslom: 3 7 7 3 6 3

2. Práva a povinnosti zmluvných strán
2.1 Klient na základe tejto zmluvy určuje ako Užívateľa EB k jeho účtom a produktom v banke nasledovnú osobu:

Meno a priezvisko: Mária Kolodiová
Trvalé bydlisko: Berehovská 2170/5, 075 01 Trebišov
Rodné číslo: Doklad totožnosti:
Telefón: +421918645217 Email: @

2.2 V prípade, ak je Užívateľ odlišný od osoby Klienta má postavenie Disponenta, ktorého rozsah užívateľských práv pre
služby EB je definovaný v OPEB (ďalej „Disponent"). Klient splnomocňuje Disponenta na disponovanie s finančnými 
prostriedkami na jeho účte/účtoch/produktoch prostredníctvom pridelených bezpečnostných prvkov EB v rozsahu jeho 
práv definovaných v OPEB, pričom Disponent toto splnomocnenie prijíma.

3. Bezpečnostné prvky k službám EB
3.1 Na základe tejto zmluvy banka prideľuje Užívateľovi bezpečnostné prvky slúžiace na bezpečný prístup k službám EB

a potrebné k disponovaniu s účtami a produktmi Klienta v banke prostredníctvom služieb EB v rozsahu oprávnení 
Užívateľa definovanom v OPEB. Užívateľ zodpovedá za riadne používanie bankou pridelených bezpečnostných prvkov 
v súlade so Zmluvou o EB ako aj za všetky záväzky vzniknuté na základe alebo v súvislosti s používaním 
bezpečnostných prvkov a za ich prípadné zneužitie.

3.2 Užívateľ potvrdzuje, že dňa 12.02.2013 prevzal od podpísaného zamestnanca banky neporušenú obálku:

K  s užívateľským menom a heslom, kód bezpečnostnej obálky:

□  s Grid kartou, číslo:

S  funkčný Vasco token Go 1, číslo:

□  mobil pre prihlasovanie do EB (SMS kód): I _|

4. Záverečné ustanovenia
4.1 Všetky práva, povinnosti a vyhlásenia zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa spravujú 

OPEB a VOP v platnom znení. Ak niektoré použité pojmy resp. otázky nemožno riešiť podľa ustanovení OPEB, potom 
sa spravujú VOP. Klient a Užívateľ vyhlasujú, že pred podpisom tejto zmluvy sa riadne oboznámili s OPEB, VOP, že sú 
si vedomí, že tie sú v zmysle § 273 Obchodného zákonníka súčasťou tejto zmluvy, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich 
dodržiavať.

4.2 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis. Zmluvnými 
stranami sa rozumejú banka a Klient. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými 
zmluvnými stranami.
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4.3 Klient a Užívateľ svojimi podpismi vyjadrujú súhlas so spracúvaním ich osobných údajov v súlade s podmienkami 
definovanými vo VOP a zároveň súhlasia s poskytnutím osobných údajov ako aj údajov chránených bankovým 
tajomstvom do informačného systému tretích osôb v rozsahu a za podmienok uvedených vo VOP.

4.4 Banka neodvolateľne 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. Klient prijíma návrh tejto rozhodcovskej 
zmluvy svojím podpisom na tejto zmluve; v opačnom prípade vyjadruje jej neprijatie zaškrtnutím nasledovného 
políčka:

Nesúhlasím [~ ]

VTrebišove, dňa 12.02.2013

Primá banka Slovensko, a.s.
Meno a priezvisko: Balintová Adriana

Klient:
Meno a priezvisko: Viera Fedorčáková, Riaditeľ

Funkcia:

Podpis:

osobný bankár

Podpis:
Pečiatka:

Užívateľ:

Meno a priezvisko: Mária Kolodiová

Podpis:
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