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zmluva o bežnom úč1te
(d'alej len ,,zmluva")

Prima banka slovensko. a.s., Hodžova 11, o1o

11 Žitina, Ičo: 31575951, IČ DPH: sK2o2o372541zapí#ná v obchodnom
registri okresného súdu v ziline, oddiel: sa, VloŽka číslo:148/L
(d'alej len ,, Prima banka")

okhodné meno:

BAR.DBYT,s.r.o,

Ičo:

3

zastúpený:

tng. Jaroslav Žák. konatel'

76633

Moyzesova 7. o85 0l Bařdejov 1
slovenská republika
Číslotelefónu:

sídlo:
štát:
(d'alej len ,,majitel' účtu'')

e-mail:

uzafuárajú v súlade s $ 708 a násl. š$ obchodného zákonníka č' 513/1991 Zb. a Všeobecnými obchodnými podmienkamj Prima banka slovensko, a.s. (d'alej len,,VoP') túto zmluvu. VoP sú sÚčaďou zmluvy, tvoria čaď jej obsahu a sú vystavené v
obchodných priestoroch a na internetovej stránke Prima banky. odchylné ustanovenia tejto zmluvy majú prednoď pred znením
VOP.
1. Prima banka zriad'Uje dňa 17'L2.2o12 majitelbvi účtunasledovný účet;
čísloúčtU

3644598005

IEAN
ýp

SK14 5600 0000 0036,t4s9 800s

účtu:Bďný

účet

spósob poplatkovania: Business

frekvencia v'ýpisov: mesačne

sťosob doručenia V'ýpisov:

účetna pripisovanie úrokovl:

účetna inkaso poplatkovl:

výhoda

poštou

disponovanie účtomv súlade;

[ls podpisovým vzorom ptatným k účtučíslol:3644594004/5600
! * ,ornu'orn opÉvnených osób platným k účtučíslol;
adresa na zasielanie Výpisov (v prípade, že je iná ako adresa sídla):

2.
3.

4.
5.

6'

1

Prima banka úročíkreditný/debetný zos1atok účtuaktuálnou úrokovou sadzbou' spósob úročeniaa určenja \.ýšky aktuálnej
úrokovej sadzby je podrobnejšie stanovený Vo VoP. Prima banka si Whradzuje právo zmeny úrokovej sadzby.
za vykonáVanie platobných operácií a d'atšie služby je Prima banka opráVnená účtovaťsi poplatlq V zmysle platného
sadzobníka poplatkov - Prima banka slovensko, a. s. (d'alej len ,,sadzobník"). Majitel'účtuvyhlasuje, že pred podpisom
zmluw sa oboznámil s poplatkami súvisiacimi s príslušnou zmluvou a so sadzobníkom. Majiter účfuvyhlasuje, že pri
uzatváraní príslušnej zmluw mu Prima banka posMa informácie podl'a 5 37 ods. 2 zákona č' 483/2001 Z.z. o bankach
V znení neskoršíchpredpisov.
Majiter účfuVyhlasuje, že pred podpisom zmIUVy sa oboznámil
VoP, ktoré sú súčaďou zmluw a zavázuje sa ich
dodržiavať. Prima banka je opráVnená meniť VoP, pričom zmeny a ich účinnoď oznámi Prima banka zverejnením vo svojich
obchodných priestoroch, informáciou na v,ýpise z účtualebo V elektronickej podobe prostredníctvom elektronického
komunikačného zariadenia Prima banlq v lehokách podl'a obchodných podmienok.
Prima banka neodvolatel'ne navrhuje, aby prípadnéspory z tohto obchodu boli rozhodnuté stálym rozhodcovsloim súdom
slovenskej bankovej asociácie. Doručený rozhodcovsbý rozsudok má rovnaké účinlqako právoplatný rozsudok súdu.
V zákonných prípadoch je možnépodať žalobu o jeho zrušenie na súd. Klient prijíma návrh tejto rozhodcovskej zmluw
wojím podpison]-lq tejto zmluve; v opačnom prípade Wadruje jej neprijatie zaškrtnutím nasledovného políčka:

s

Nesúhlasím!

zmluva je Whotovená

v dvoch

rovnopisoch,

z

ktoných každá zo zmluvných strán obdržíjedno Whotovenie. Zmluva

nadobÚda Účinnoď dňom podpisu objdvoma zmluvnými stranami.

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

3741$lr0t2

Prima
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Pylma banka Slovansko, a.s.

Hodžova 11, o1o 11 Žilina, IČo:31575951, IČ opn: sxzozogizslr
obÓodný register ok esného gldu Žilina, oddiel: sa, vloŽka č': l/E/L
SWIFT Code: KOMASK2X, www.primabanka.sk

V prípade, že majiteť účfuje povinnou osobou a zmlwa je povinne zveÍejňovanou zmlwou v zmysle zákona č. zLLtzoc,/J z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám, je povinný doručiť Prima banke do 14 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy
potvrdenie o zverejnení zmluvy v úplnom znení v súlade s s 5a tohto zákona. zmluva v tomto prípade nadobúda plahosť
dňom podpisu obidvoma zmluvnými s{ranami a účinno6ťnaslďujúcj pracovný deň !o dni doručenia písomného@tvrdenia
o zverejnení v zmysle predchádzajúcej vety. Majiter účtuje oprávneflý dispoÍ}ovať s účtoma prostriedkami na účteodo dňa
nadobudnutia účinnostiteJto zmluvy. V pípade, že majitel' účtunedoručíPrima banke v uvedenei lehote potvrdenie o
zveÍejnení v zmyde vyšie uvedeného, alebo ak zmluvu nea/erejní, zmluva nenadobudne úč|nno6ťa po boch mesiacoch od
jej uzat\orenia platí že k uzatvoreniu zmluw nedďlo.

v Ba]dejov€

dňa

17.1z20t2

Prima banka Slovensko, a,s.

Jhl*

Meno a priezvisko:
Funkcia: riaditel'pobočl
Podpis:

".. " '

Meno a priezvisko:

Funkda:
Podpls:

Miatka:

za majiteťa účfu!

:

ihová

Pďjatka:

,ls. tlrtartin. Chzanová

/

osobný bankár

!'Í'
PJma banka Slovenslo'
3711

374l15l7Or2

Meno a pÍiezvisko: Ins. Jarodav Žák
Podpis:

I

\r

I

