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karietn vydanén Rankoun sn účinnosťoun odn5171j7g11g7n äRnklientnďalejn vyhlasuje8n žen boln Rankoun informovanýn
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Bankový produkt alebo službu na základe Zmluvy o HB. V prípade, ak HB klient nedoručí písomné 
vyhlásenie v zmysle predchádzajúcej vety, alebo ak Zmluvu o HB nezverejní, Zmluva o HB nenadobudne 
účinnosť a zmluvné strany nie sú Zmluvou o HB viazané. V prípade, ak HB klient nezverejní Zmluvu o HB 
v lehote troch mesiacov odo dňa platnosti Zmluvy o HB platí, že Zmluva o HB sa zrušuje od počiatku. 

 

 

V Zlatých Moravciach dňa 04.08.2014                                  V Zlatých Moravciach dňa 04.08.2014 

Za Banku:       Za HB klienta: 
 
Slovenská sporiteľňa, a.s.     Mesto Zlaté Moravce 
 
 
 
 

_________________________      

Ing. Eva Petrániová 
vedúca odd. ÚaMS 
 

Dipl.Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor 

 

_________________________      
Branislav Slivka 
account manager 
 
 
 

 

 


