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Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty

Primá banka Slovensko, a.s.
Sídlo: Hodžova 11, 010 11 Žilina
IČO: 31575951
IČ DPH: SK2020372541
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L 
(ďalej len „Banka")

a

Obchodné meno: Základná umelecká škola,M.R. Štefánika 252, Trebišov
Sídlo: M. R. Štefánika 252/55,075 01 Trebišov, Slovenská republika
IČO: 35544635
Štát: Slovenská republika
Telefónne číslo: +421918645217
E-mail: zustrebisov@slovanet.sk
Zastúpený: Viera Fedorčáková, , Riaditeľ
(ďalej len „Majiteľ účtu")

v súlade s § 43a a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „OZ") a s § 269 ods. 2 zák. č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník") uzatvárajú Zmluvu o vydaní a používaní 
platobnej karty (ďalej len „Zmluva") s týmito základnými podmienkami:

1. Základné podmienky
1.1 Banka sa zaväzuje vydať debetnú Platobnú kartu (ďalej aj „PK") k účtu Majiteľa účtu:

Číslo účtu:
Typ Platobnej karty:
Typ limitu:
Výška limitu:
Heslo (pre aktiváciu PK):

3773639002 /5600
Maestro
denný
1500 EUR
príma

Pre Držiteľa Platobnej karty: 
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Rodné Číslo/Dátum narodenia: 
Doklad totožnosti:
Telefónne číslo:
E-mail:
(ďalej len „Držiteľ PK")

Viera Fedorčáková
Nižnianska 857/12,075 01 Trebišov, Slovenská 
republika

+421918645217

Spôsob doručenia PK:
Korešpondenčná adresa / Obchodné miesto 
(pre doručovanie PK/PIN obálky):

Expresné vydanie prvej PK/PIN:
Obchodné miesto pre doručenie expresne 
vydanej PK/PIN obálky:

poštou
Viera Fedorčáková, Nižnianska 857/12,07501 Trebišov, 
SK

□  Áno

Výpis transakcií realizovaných Platobnými kartami vydaných k účtu: 
Spôsob doručenia výpisov:

Frekvencia výpisov:
Adresa doručenia výpisov:

□  Áno
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2. Záverečné ustanovenia
2.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú aktuálnymi 

„Obchodnými podmienkami k debetným platobným kartám - Primá banka Slovensko, a.s." (ďalej len „OPPK"). Ak 
niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení OPPK, potom sa spravujú ustanoveniami aktuálnych „Všeobecných 
obchodných podmienok - Primá banka Slovensko, a.s." (ďalej len „VOP").

2.2 Majiteľ účtu a Držiteľ PK vyhlasujú, že pred podpisom Zmluvy boli riadne oboznámení s obsahom OPPK, VOP a 
Sadzobníka, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich dodržiavať. Majiteľ účtu a Držiteľ PK ďalej vyhlasujú, že boli Bankou 
informovaní o úrokovej sadzbe, poplatkoch a nákladoch podľa § 37 ods. 2 zákona č. 483/2001 Zb. o bankách v 
platnom znení.

2.3 Majiteľ účtu a Držiteľ karty svojim podpisom vyjadrujú súhlas so spracúvaním ich osobných údajov a s ich 
poskytovaním vrátane údajov chránených bankovým tajomstvom do informačného systému tretích osôb za 
podmienok uvedených vo VOP, a to v rozsahu údajov uvedených v Zmluve a v dokladoch potrebných pre jej 
uzatvorenie.

2.4 Primá 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 □

2.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Je vyhotovená v dvoch, resp. 
v troch rovnopisoch, z ktorých Banka, Majiteľ účtu, resp. Držiteľ PK obdržia jeden rovnopis.

VTrebišove dňa 12.02.2013

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

Podpis:

Majiteľ účtu: Viera Fedorčáková, Riaditeľ

Podpis:

Meno a priezvisko: / /J  /<-// (L H^O (//f
Funkcia:

Podpis: a  »
J fs O u 'c j  * / )

Držiteľ PK: Viera Fedorčáková
(ak ide o inú osobu ako je Majiteľ účtu)

Podpis:

Primá banka Slovensko, a.S.
83/3

K̂LADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
ul. M. R. Štefánika 

075 01 T r e b i š o v
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