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REGISTR SMLUV

Smlouva o beznem uctu

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45 24 47 82

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Centrála v Praze, Veřejný a neziskový sektor

v(e) Praze 4, Budějovická 1518/13b, PSČ 140 00

(dále jen „Banka")

a

Městská část Praha-Kunratice

obec, město, městská část, kraj, organizace zřízená obcí. městem, krajem

K Libuši 7/10, 148 00 Praha - Kunratice

adresa

00231134

identifikační číslo (IČO)

(dále jen „Klient“)

uzavírají tuto Smlouvu o běžném účtu

(dále jen „Smlouva")

1. Banka vede Klientoví od 27.11.1996 účet číslo ( v méné CZK (dále jen „Účet“).

Pro přeshraniční platební styk platí mezinárodní číslo Účtu (IBAN) C290 “""“ "“"“ ‘ ""“ """“ “'"“

2. Banka bude úročít peněžní prostředky na Účtu roční úrokovou sazbou stanovovanou a vyhlašovanou Bankou

v Ceníku České spořitelny, a.s. (dále jen „Ceník“).

3. Banka připíše úroky z peněžních prostředků na Účtu čislol ve prospěch účtu číslo

vždy k poslednímu dni kalendářního měsme.

Klient má právo vybrat si možnost připisování úroků z Účtu ve prospěchjiného běžného účtu vedeného Bankou.

Takovou změnu Klient Bance sdělí písemně poštou nebo elektronicky. Učinnost takové změny nastane následující

pracovní den po obdržení žádosti Bankou za předpokladu, že oznámeni změny bude Bance doručeno nejpozději

do 25. dne kalendářního měsíce. Pokud oznámení změny Banka obdrží po této lhůtě, nabývá změna účinnosti

prvním dnem měsíce následujícího po měsíci. v němž bylo Bance doručeno oznámeni změny.

4. Klient platí Bance ceny za služby poskytované Bankou podle Ceníku platného v dobé poskytnutí služby.

5. Klient a Banka se dohodli, že ceny za bankovní služby spojené s vedenim Účtu číslo C

budou účtovány k tíži účtu číslo : """""""

Klient má právo vybrat si k úhradě cen za služby poskytované Bankou jiný běžný účet vedený mu Bankou. Takovou

změnu Klient Bance sdělí písemně poštou nebo elektronicky. Učinnost takové změny nastane následující pracovní

den po obdržení žádosti Bankou za předpokladu, že oznámení změny bude Bance doručeno nejpozději do 25. dne

kalendářního měsíce. Pokud oznámení změny Banka obdrží po této lhůtě, nabývá změna účinnosti prvním dnem

měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo Bance doručeno oznámení změny.

6. Klient a Banka se dále dohodli:

a) na těchto podmínkách vyhotovování a způsobu předávání výpisů z Účtu:

Výpisová řada K

forma výpisů: elektronický výpis

frekvence vyhotovování výpisů: denni _

způsob předávání výpisů: vystaveni souboru s výpisem z Učtu ve formátu PDF na zabezpečeném serveru

Banky

jazyková verze: český jazyk

b) na těchto podmínkách poskytnutí tištěné informace o odmítnutí provedení platebního příkazu a způsobu

doručení této informace:
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V

10.

11.

pravidlo pro vyhotovování informace: vyhotovovat

způsob předávání informace: ,

neodesílat - uložit na přepážce obchodniho mista Banky, které vede Učet, k osobnímu vyzvednutí.

c) na tomto způsobu doručování dalších tištěných sdělení týkajících se Účtu odlišných od výpisu z Účtu (např.

výzev či upozornění ke splnění povinností dle této Smlouvy, včetně výzev k úhradě splatných pohledávek

Banky za Klientem dle této Smlouvy):

způsob předávání sdělení: poštou na korespondenční adresu Majitele Účtu:

Městská část Praha-Kunratice, K Libuší 7, 148 23 PRAHA 4, Česká republika

d) Klient je oprávněn podle aktuální nabídky Banky jednostranně změnit obsah výše sjednaných pravidel

prostřednictvím formuláře určeného k tomu Bankou.

Ve výjimečných případech způsobených vážnými provozními důvody je rovněž Banka oprávněna pravidla

výše sjednaná s Klientem jednostranně změnit. O takové změně Banka Klienta předem informuje, případně

s ním aktivně následně projedná způsob řešení změny.

Klient je oprávněn podle aktuální nabídky Banky jednostranně změnit způsob a frekvenci doručování výpisů

Bankou. Takovou změnu Klient sdělí Bance písemně nebo elektronicky. Účinnost takové změny nastane

následující pracovní den po obdržení žádosti Bankou za předpokladu, že oznámeni změny bude Bance

doručeno nejpozději do 25. dne kalendářního měsíce. Pokud oznámení změny Banka obdrží po této lhůtě,

nabývá změna účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo Bance doručeno

oznámení změny.

Na základě této Smlouvy je možné poskytnout platební prostředek (např. vydat platební kartu, sjednat službu

přímého bankovnictví) pokud si o něj Klient požádá.

Klient prohlašuje, a svým podpisem potvrzuje, že byl před podpisem Smlouvy seznámen se systémem pojištění

pohledávek z vkladů v rozsahu informačního přehledu, že mu porozuměl a že ho převzal.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle

zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv se Banka zavazuje

zajistit neprodleně po podpisu smlouvy. Banka se současně zavazuje informovat Klienta o provedeni registrace tak,

že zašle klientovi kopií potvrzeni správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy

sama potvrzení obdrží.

Smluvni strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv

uzavřených Městskou částí Praha-Kunratice“ vedeném městskou části, který obsahuje údaje o smluvních stranách,

předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato

smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oňciálních webových stránkách Městské části Praha-

Kunratíce na siti lntemet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech příloh a případných dodatků. Smluvní strany

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 a § 2985

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udéluji svolení k jejich užití a zveřejnění s výjimkou

jména a příjmení a podpisu zaměstnanců banky.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými Všeobecnými

obchodními podmínkami České spořitelny, a.s. (dále jen VOP), které jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Klient

podpisem této Smlouvy potvrzuje, že VOP a další dokumenty, na které tato Smlouva odkazuje, převzal, že se

s jejich obsahem seznámil a že s nimi souhlasí.
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12. Tato Smlouva nahrazuje předchozí Smlouvu o běžném účtu č ( , včetně všech dodatků

' přičemž zůstávají zachovány: číslo účtu, plné moci (vzorové podpisy). trvalé příkazy, trvalé souhlasy s inkasem.

platebni prostředky vydané k účtu (např. platební karta) dle Smlouvy o běžném účtu ze dne 27.11.1996.

 

 

 

v Praze dne 1771
za Ceskou spořitelnu, a.s.: ’

/

Podpis; .-. POdpÍSÍ

bankovní poradce Bankovní poradce

Veřejný sektor — velcí klienti Veřejný sektor - velcí klienti

Klient: Městská část Praha-Kunratice

podpis(y), přip. razítko

Za Klienta:

Titul, jméno, příjmení ___!99;._EĚI!!SÉ_ÍŠJĚDĚ9Y?____

funkce Starostka Městské části Praha-Kunratice
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