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huva o bežnom účte

Prima banka Sloveĺsko,as., Hodžova 11, 01o 11 Żiľna, IČo: 31 575951,
zapbaná v obchodnom regbtriokresného súdu v Żiline, oddiel: Sa, Vložka čbb: 148/L
(d?lej len,, banka")

obchodné ľrnn o ĺ názov : oBEc MltoslÁvov
lČo: oosołgłe
skjlo : A!žbetin Dvor 181' 900 42 Mlloslávov
čblo telefónu : 421245987 22a
daňový Slovenská
zastúpený
zástupca

čÍ;lo účtu kód banĘ

r8774O5O17 / s600
typ beŽného účtu: Účetsamoęrárĺy
f rekvencia vý pbov : po obľate
účet na pripbovanie úrokovl:

účet na inkaso úrokovl:

účet na inkaso poplatkov1:

nakladanie s účtomv súlade:

Funkcia: osobný bankar
Podpis:

Meno a priezvisko: Ing. Barbora
Funkcia
Podpis:

osobný

1 len v prípade, že je iný ako zriad'ovaný účet

374l20ĺ0717

e-rmil:
kajina : Slovenská

IBAN

sKzT s600 0000 0018 7740 s017

spôsob doručenia výpbov : elektľmicĘ

Podpb:
Meno a priezvbko:
Podpb:
Pečiatka

na
Milan Bad'a
(d'alej len,,rÍEjitel'

uzatvárajú v súlade s 5 708 a nasl. obchodného zákonníka a so Všeobecnýni obchodnýrľi podľienkarĺi - Prirrn banka Sbvensko, a's. (d'alej
len,,VoP") túto zrĺĺuvu, pričomVoP tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

1. Banka zr'ad'u1e rĺnjitel'ovi účtu nasledovný účetv rene euro:

s podpisovým vzorom platným k účtu čblol: slo6 5600 0000 0018 7740 8015

adresa na zasielanie výpbov (v pr(oade, že je iná ako adresa síĺ'cla):

2. Majitel'účtu sa zaväzuje platiť banke poplatw v zmysle phtného

banka: za majitelh úětu:

Meno a priezvbko: Eva Meno a priezvbko:Hana Pokorná,

3. Majiteľ účtu vyhlasuje, že:
. E boľ E nebol inforĺrnvaný o úrokovej sadzbe, pophtkoch a nákladoch súvbiacbh s touto zrľťĺvou podl'a 5 37 ods. 2 zákona o bankach;
. prevzala oboznárilsa pred uzatvorení"ntejto znduvy sjej súčasťaĺĺia súhlasís nirľi: Dí VoP; X Sadzobník.
4. Banka neodvolateľne navrhuje, aby prípadné spory z tohto obchodu boli rozhodnuté Stáým rozhodcovshým súdom Slovenskej bankovej

asociácie. Doručený rozhodcovsý rozsudokrľa ropaké účinĘako právoplatný rozsudoksúdu. Vzákonnýchpľípadochjermžnépodať
žalobu o jeho zrušenie na súd. Majiteľ účtu návrh: Dí prllírn/lJ nepriÍra.

5. Táto zrrluva je platná a účinná dňom jej podpbu všetkýni zrĺĺuvnýľi stranarľĺ. Akzákon ustanovuje povinné zverejnenie
tejto znĺuvy, znĺuva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V šamorín dňa 21.1t.2017

X
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