
Návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služby e-Banka 

Klient: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
Zastúpený: 
(ďalej len klient) 

MESTO ZLATÉ MORAVCE 
I.MÁJA 2, 953 Ol ZLATÉ MORAVCE 
00308676 
Peter Led nár- primátor 

navrhuje v súlade s§ 43a a nasl. ustanoveni Občianskeho zákonníka 

Dexia banke Slovensko a.s. 
Sídlo: Hodžova ll , OIO ll Žilina 
IČO: 31 575 951 
IČ DPH: SK20203 72541 

č. 0036/2011 
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zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Ži line, Oddiel: Sa. Vložka číslo: 148/L 
(ďalej len banka) 

uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní služby e-Banka (ďalej "Zmluva o e-Banke") v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného 
zákonníka č. 513/ 1991 Z. z. s nasledovným obsahom: 

l. Predmet Zmluvy 

1.1 Predmetom Zmluvy o e-Banke je zriadenie a poskytovanie služby e-Banka (ďalej len "e-Banka") na základe 
podmienok uvedených v Zmluve o e-Banke, a to k účtom a produktom v banke. ktorých majitel"om je klient 
s klientskym čís lom: 

2 2 6 o o l 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán 

2. 1 Banka sa zaväzuje prideliť klientovi bezpečnostné prvky slúžiace na bezpečný prístup k službe e-Banka 
a potrebné k disponovaniu s účtami a produktmi klienta v banke prostredníctvom služby e-Banka. 

2.2 Klient zodpovedá za riadne používanie bankou pridelených bezpečnostných prvkov v súlade so Zmluvou 
o e-Banke, za všetky záväzky vzniknuté na základe alebo v súvislosti s používaním bezpečnostných prvkov a 
za ich prípadné zneužitie. 

2.3 Všetky informácie a doklady o záležitostiach týkajúcich sa klienta podliehajú bankovému tajomstvu. 

3. Spôsob komunikácie 

Zmluvné strany sa dohodli na komunikácii prostrednlctvom služby e-Banka za týchto prevádzkových podmienok: 

3.1 e-Banka bude klientovi k dispozícii nepretržite 24 hodin denne, mimo systémovej údržby na strane banky. 
Klient je povinný spojenie obmedziť len na dobu nevyhnutnú k svojej činnosti. 

3.2 Banka umožní klientovi prístup k službe c-Banka a pridelf mu prihlasovacíe meno s prvotným prístupovým 
heslom a prvotným prlstupovým kódom. Prvotné prístupové heslo je klient povinný zmeniť pri prvom 
prihláseni a následne ho meniť každé 3 mesiace. 

4. Poplatky 

4.1 Poplatky za poskytnuté služby si banka účtuje v zmysle platného Sadzobníka poplatkov banky. 

4.2 Klient súhlasi s odúčtovanlm poplatkov z účtu číslo: 226001000115600. V prípade nedostatku prostriedkov 
na tomto účte je banka oprávnená inkasovať poplatky z ľubovolného účtu klienta, ktorý mu vedie, alebo 
v budúcnosti bude viesť. 

4.3 Počas platnosti tejto Zmluvy o e-Banke, nie je klient oprávnený zruš it' účet uvedený v bode 4.2. 

S. Záverečné ustanovenia 

5.1 Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené ustanoveniami tohto návrhu 
zmluvy, sa spravujú "Obchodnými podmienkami pre poskytovanie služieb elektronického bankovníctva 
Dexia banky Slovensko a.s." v platnom zneni (ďalej len .,OPEB"). Ak niektoré otázky nemožno riešil' ani 
podl'a ustanovení OPEB. potom sa spravujú ustanoveniami "Všeobecných obchodných podmienok Dexia 
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banky Slovensko a.s.'· (ďalej len "VOP'') v platnom znení a príslušnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. Klient vyhlasuje, že ku dňu podania tohto návrhu mu bol obsah OPEB a 

VOP znämy, je si vedomý, že tie sú v zmysle § 273 Obchodného zákonníka súčasťou Zmluvy o e-Banke, 

súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. 

5.2 Návrh zmluvy sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden 

exemplár. 

5.3 Zmluvu o e-Banke je možné meniť a dopiňat' iba písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými 

stranami. 

5.4 Zmluva o e-Banke sa uzatvára na dobu neurčitú, zaniká dohodou zmluvných strán, písomnou výpoveďou 

jednej z nich, zrušením posledného účtu klienta, na ktorý sa služba e-Banka viaže alebo zrušenlm účtu 

uvedenom v bode 4.2 článku IV. V ýpovedná lehota sú 2 pracovné dni a táto zač lna plynúť dňom 

doporučeného odoslania výpovede druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 
Prípadná zmena adresy musi byť druhej zmluvnej strane bezodkladne písomne oznámená, dovtedy sa 

doručuje na poslednú známu adresu. 

5.5 Klient svojim podpisom vyjadruje súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle zákona č. 

428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom zneni v rozsahu údajov uvedených v návrhu zmluvy a v 

dokladoch potrebných pre jej uzatvorenie poskytnutých do informačného systému banky na účely 

vykonávania práv a plnenia povinnosti zo záväzkových vzťahov s bankou a ich správy. Tento súhlas je 

platný po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmenej však do doby plnenia účelu 

spracovania osobných údajov. Klient ďalej súhlasi s poskytovaním údajov chránených bankovým 

tajomstvom do informačného systému tretieh osôb na účel, v rozsahu a za podmienok uvedených vo VOP. 

5.6 Klient vyhlasuje. že pred podpisom Zmluvy sa oboznámil s poplatkami súvisiacimi so Zmluvou o e-Banke a 

so Sadzobníkom poplatkov Dexia banky Slovensko a.s .. Klient vyhlasuje. že pri podpise návrhu Lmluvy mu 

banka poskytla informácie podl'a § 37 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v zneni neskorších 

predpisov. 

5.7 V prípade, že Klient je povinnou osobou a Zmluva o e-Banke je povinne zverejňovanou zmluvou v Lmysle 

zákona č. 2 1112000 Z.z.. o slobodnom pri stupe k informáciám v platnom znení, je povinný doručiť banke do 

14 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy potvrdenie o zverejneni Zmluvy o e-Banke v jej úplnom zneni v 

súlade s § 5a tohto zákona. Zmluva v tomto prípade nadobúda účinnosť nasledujúci pracovný deň po dni 
doručenia písomného potvrdenia o zverejneni v zmysle predchádzajúcej vety, najskôr však zároveň s 

nadobudnutím jej platnosti. V prípade, že Klient nedoruč! banke v uvedenej lehote potvrdenie o zverejneni 
v zmysle vyššie uvedeného, alebo ak zmluvu nezverejní, zmluva nenadobudne účinnosť a po troch 

mesiacoch od j ej uzavretia plati, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. 

V Leviciach, dňa 27.7.20 11 

Dexia banka Slovensko a.s. 

Meno a priezvisko: 
Funkcia: Vargová Gabriela 

osn:ká~ .. 
Podp;., ( _ .l 
Meno a priezvismg. Meszárosová Knstma 
Funkcia: Osobný bankár 
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Podpis: \ 

Oaxl:~ bank~ ; ' l)vensko a.s. 
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Klient: 

Meno a priezvisko: 

Pečiatka: 
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Peter Lednár 
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