Zmluva o úcte Dexia Komunál univerzálneho úveru
(dalej len "zmluva")
Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, O 1O 11 Žilina, ICO: 31575951, IC DPH: SK2020372541
zapísaná v Obchodnom registri Okresného sÚdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka císlo: 148/L
(dalej len "banka")
Obec Beloveža
Obchodné meno:
00321877
ICO:
Sídlo:
Obecný Úrad Beloveža, 086 14 Hažlín

Štát:

Slovenská republika

Císlo telefónu:
e-mail:

Zastúpený:
Jozef Semanišin - starosta obce
(dalej len "maj itel' Úctu", resp. "klient")
uzatvárajÚ v sÚlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka C. 513/1991 Zb. a Všeobecnými
obchodnými podmienkami Dexia banky Slovensko a.s. (dalej len "V OP") tÚto zmluvu. VOP sú
sÚcastou zmluvy, tvoria cast jej obsahu a sÚvystavené v obchodných priestoroch banky a na
internetovej stránke http://www.dexia.sk. Odchylné ustanovenia tejto zmluvy majÚ prednost pred
znením PVTV.
1.

Banka zriaduje dna 8.3.2011 maj iteJ'ovi úctu nasledovný Úcet:
císlo úctu
kód banky
kód meny
5600
I I
EUR
I
3605117010
I1I
typ úctu: úverový úcet
sposob poplatkovania: bez poplatkov
frekvenci a výpisov: mesacne
sposob dorucenia výpisov: poštou

U

~onovanie
Úctom
v sÚlade: osob platným k úctu císlo]:
so zoznamom
oprávnených
adresa na zasielanie výpisov (v prípade, že je iná ako adresa sídla):
2.

Úcet sa zriaduje ako úverový Úcet pre cerpanie a splácanie istiny debetného zostatku v zmysle
Zmluvyo Dexia Komunál univerzálnom úvere C. 37/002/11 zo dna 8.3.2011 (dalej len "Úverová
zmluva"). Majitel' úctu sa zavazuje využívat úcet výlucne pre tieto úcely. Ostatné práva
a povinnosti zmluvných strán spojené a súvisiace s debetným zostatkom sú upravené v Úverovej
zmluve.

3.

K úctu maj itel' Úctu zriadi samostatný podpisový vzor, na ktorom jednou z dvoch oprávnených
osob pri nakladaní s prostriedkami na úcte musí byt štatutárny orgán klienta, t.j. starosta alebo
primátor.

4.

Disponovat úctom je majitel' úctu oprávnený iba bezhotovostne v pobocke banky a/alebo cez eBanku zriadenú k úctu. K úctu nie je možné vydat platobnú kartu. Banka prijíma na úcet
a vykonáva z úctu platby iba v mene úctu.

5.

Debetný zostatok banka úrocí v zmysle Úverovej zmluvy. Kreditný zostatok banka neúrocí
a automaticky ho na konci dlla prevádza na bežný úcet urcený podl'a úverovej zmluvy.

6.

Zmluva sa uzatvára na dobu urcitú, a to do doby platnosti úverovej zmluvy. Pocas tejto doby
majitel' úctu nie je oprávnený požiadat o zrušenie úctu.

7.

Banka nepoplatkuje úcet ani platobné operácie s úctom v zmysle platného Sadzobníka poplatkov
Dexia banky Slovensko a.s., okrem neštandardných služieb, napr. zvýšenie frekvencie (mesacne)
a zmena sposobu dorucovania výpisov (poštou). Poplatky banka inkasuje z bežného ~ctu
urceného podl'a úverovej zmluvy.

8.

Majitel' úctu svojím podpisom na zmluve sa zavazuje dodržiavat VOP, ktorých obsahu rozumie a
zároven s nimi sÚhlasÍ. Banka má právo tieto VOP menit, zmenaje voci majitel'ovi Úctu úcinná
po prejaveníjeho sÚhlasu v zmysle VOP.

9.

Majitel' úctu vyhlasuje, že pri uzatváraní tejto zmluvy mu banka poskytla informácie podl'a § 37
ods. 2 zákona o bankách v platnom znení, a že obdržal písomnú informáciu o poplatkoch
súvisiacich s touto zmluvou, ktorá tvorí súcast tejto zmluvy.

] len v prípade, že je iný ako zriad'ovaný úcet
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10. Zmluvaje vyhotovená v dvoeh rovnopisoeh, z ktorýeh každá zo zmluvnýeh strán obdrží jedno
vyhotovenie. Zmluva nadobúda platnost' dnom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
V

Bardejove

dna 8.3.2011

Za Dexia banku Slovensko a.s.:
Meno a priezvisko: Ing. Darina Cep'
Funkcia: Aeeount Manager; POY.ERENllt:
zástupe a riadite1'a pobocky
Podpis:
Meno a priezvisko: Mgr. MaJrtina
Podpis:
Funkeia: tel1er
Peciatka:
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