Zmluva o bežnom

účte

SPORO business pre bytový dom
.Zmluva")

(ďalej

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48,83237 Bratislava, ICO 00151653
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
(ďalej "Banka")

čislo:

601/B

a
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súpisné
evidovaného Okresným úradom Košice - okolie
Adresa: Rožňavská 18, 20, 045 01 Moldava nad Bodvou

č.

643, zapisaného na Liste vlastnictva

Č.

3200

zastúpeni: správcom bytového domu
Obchodné meno/Názov: BodvaTei s.r.o.
Adresa sidla: Školská 5, Moldava nad Bodvou
ICO: 36210269
Register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka

Č.

12853N

zastúpená:
Priezvisko, meno, titul: Vincová Valéria,
"Klient")

konateľ

(ďalej

I. Základné podmienky
1.
2.

Predmetom
Zmluvy
je
vedenie
bežného
účtu
SPORObusiness
pre
bytový
dom
čislo
SK190900000000507?059783 (ďalej .Učet") Bankou pre Klienta.
Ak Banka pred uzatvorením Zmluvy vedie pre Klienta účet s rovnakým číslom, predmetom tejto Zmluvy je
zmena podmienok vedenia tohto účtu na Učet.

II. Výpisy
elektronicky za podmienok dohodnutých v EB zmluve

SpOsob preberania výpisov:
Periodicita vyhotovovania výpisov:
SpOsob preberania výpisov:
Adresa pre zasielanie výpisov:

Ročne

Poštou
BodvaTei s.r.o. -Prevádzka bytov a NP, Školská 10, 04501
Moldava nad Bodvou

III.

1.

2.

Záverečné

ustanovenia

Klient vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami Zmluvy, ktorými sú:
a) Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou od 1. 1.2015 (ďalej "VOP"),
b) Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou od
1. 1. 2015 (ďalej "POP"),
c) Sadzobník a
d) podmienky určené Zverejnenim, za ktorých sa Bankový produkt poskytuje,
súhlasi s nimi a zavazuje sa ich dodržiavať.
Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Zmluve sa budú riadiť POP, VOP, Obchodným zákonnikom a
ostatnými právnymi predpismi, a to v tomto poradi.

.
SLOVENSKA Ei
,

sporiteľňa

3.
4.
5.

Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzl'ahy súvisiace so Zmluvou sa, podľa § 262 Obchodného
zákonnika, budú spravoval' podľa prislušných ustanoveni Obchodného zákonnika.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
Ak je Klient povinnou osobou a Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona o slobodnom
prístupe k informáciám (zákon o slobode informácii), Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými
stranami a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Klient preukáže Banke zverejnenie Zmluvy
spôsobom podľa VOP.

Rožňava dňa

Slovenská

Rožňava dňa

11. 09. 2015

sporiteľňa,

a. s.

11. 09. 2015

Klient

Czmorik Ifffí
Micros špecialista

I
Šimšiková Eva
Osobný bankár

/

