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Smlouva o poskytování služby BUSINESS 24 mowesmmdrs

            

 

 

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

(dále jen "Banka“) _

a

Městská část Praha- Kunratice

obchodní firma

K Libuši 7/10, Praha, 14800, Česká republika
 

sídlo

231134

IČO

(dále jen "Klient")

uzavírají tuto Smlouvu o poskytování služby BUSINESS 24 (dále jen "Smlouva"):

I. Předmět Smlouvy

1. Na základě této Smlouvy bude Banka posk ovat Klientovi služby BUSINESS 24 v rozsahu vymezeném

ve Všeobecných obchodních podmínkách eské spořitelny, a.s. (dále jen "Podmínky").

2. K jednoznačné identifikaci účtů a jiných produktů Klienta sjednaných v rámci Skupiny Banky slouží údaje ze smlouvy

k účtu Klienta, který sive Smlouvě zvolil za hlavní (primární účet), zejména jméno a příjmení/název Klienta a jeho

rodné čislohdentíflkační číslo.

3. Primárním účtem se pro účely Smlouvy stanovuje běžný účet Klienta:

čislo _ měna CZK, (dále jen "Primární účet").

4. Smluvni strany se dohodly, že prostřednictvím služby elektronického bankovnictvi BUSINESS 24 budou uzavírat

také dohody o individuálních měnových kurzech v rámci zahraničního platebního styku. Při sjednávání těchto dohod

se bude postupovat podle ustanovení Podminek o sjednávání smluv prostřednictvím elektronického bankovnictví.

II. Speciální ustanovení Smlouvy

1. Klient a Banka se dohodli na společném jednání Zmocněných osob:

El ANO IZ NE

2. Banka bere na vědomí, že Klient zmocnil k některým úkonům prováděným prostřednictvím služby BUSINESS 24

Zmocněně osoby. Rozsah zmocnění je uveden v Uživatelské příručce služby BUSINESS 24 (dále jen "Uživatelská

příručka?.

3. Zmocněné osoby:
-

E ANO [:1 NE

I. Zmocněná osoba

 

Příjmení, jméno, titul

 

Rodné číslo

Praha,14200, Česká republika

Adresa trvalého pobytu
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Zmocněná osoba

 

Příjmení, jméno, titul

 

Rodné číslo

_ I4200, Česká republika

Adresa trvalého pobytu

III. Zmocněná osoba

 

Příjmení, jméno. titul

 

“ Rodné číslo

_ Praha, 14300, Česká republika

Adresa trvalého pobytu

IV. Zmocněná osoba

, Vondráček Zdeněk

Příjmení, jméno, titul

 

Rodné číslo

Praha,14800,Česká republika

HOTESH trvareno pooytu

Klientbere na vědomí, že pokud:

. první ověřené přihlášení neproběhne do 120 dnů ode dne platnosti bezpečnostních údajů, popřípadě se

. Zmocněná osoba sama zruší jako uživatel,

přestává být Zmocněná osoba Uživatelem a zmocnění udělené jí Klientem se považuje za odvolané.

Všeobecná ustanovení

Banka se zavazuje poskytovat Klientovi službu BUSINESS 24, jejíž konkrétní způsob využívání určuje uživatel,
a to za podminek a způsobem stanoveným Užívatelskou příručkou .

Uzavřením Smlouvy Banka automaticky přiřadí Primární účet Klienta ke službě BUSINESS 24. Další účty a jiné
produkty je oprávněna pňřadit ke službě BUSINESS 24 pouze Zmocněná osoba, není-li uvedeno v Uživatelské
příručce jinak. Banka je oprávněna přiřadit ke službě BUSINESS 24 účty a jiné produkty a služby poskytované
Klientovi.

Klient se zavazuje zajistit, aby se všichni uživatelé, kteří budou prostřednictvím služby BUSINESS 24 disponovat
s peněžními prostředky na jeho účtech, seznámili s výše uvedenými Podminkami a Užívatelskou příručkou.

Závěrečná ustanovení

Právní vztahy vzniklé v souvislosti se Smlouvou se řídí ustanoveními Smlouvy, Podmínkami a příslušnými obecně
závaznými právními předpisy.
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2. Klient potvrzuje podpisem Smlouvy, že se seznámil s jejím obsahem a potvrzuje, že převzal od Banky Podmínky

a smluvní dokumenty, na které Smlouva nebo Podmínky odkazuji, že je mu znám jejich obsah, bez výhrad s nimi

souhlasí a zavazuje se jimi řídit. Svým podpisem Klient současně dává plný a neodvolatelný souhlas se sdílením

svých osobních údajů v rámci Skupiny Banky pro účely zabezpečení poskytování služby BUSlNESS 24 Klientovi

k účtům a jiným produktům Skupiny Banky, které si pro obsluhu službou BUSINESS 24 aktivoval.

V(e) Praze
dne 24, 6. 2019
 

Česká spořitelna, a.s.

Viet Anh Doan

bankovní poradce Č

Jméno, příjmení, funkce, podpis

V(e) Praze
dne 24. 6. 2019
 

Majitel účtu

Městská část Praha - Kunratice
 

 

 

Podpis(y), příp. razitko
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