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Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní
pľoduktov a služieb Flexibiznis účet

(ďalej len ',Dodatok")

uzatvoľenej medzi

Všeobecná úveľová banka' a.s.'

Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
lČo: 3I320 155
Zapísanáv obch. ľeg. okľesný súd Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č':347/8,

(ďalej len,,vÚB, a.s." alebo,,Banka'o)

a

obchodné menoA',Iázov

Sídlo / miesto podnikania:

IČo / rodné číslo:
Číslo klienta:
Zaregistrovaný:.
Dokument:
Konajúci prostredníctvom :

Daňový ľezident:
Číslo tel"fónu:
Fax:
E-mail:

(ďalej len,,Majitel' účtu" alebo',Klient")

(VÚB, a.s. a Majiteľ účtu ďalej spolu ako,'Zmluvné stľany", jednotlivo aj ako ,,Zm|uvná stľana")

I.
Úvod

VÚB, a.s. a Majitel' účtu uzatvorili Zmluvu o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb

Flexibiznis účet (ďalej len "Zmluv 
a"), na zák|ade ktorej VUB, a.s. vedie pre Majitel'a účtu beŽný

účet č' IBAN sK29 oioo oooo 0044 0329 7353 av rámci balíka služieb ,,Flexibiznis účet" (ďalej len

,,Flexibiznis účet,,) poskytuje Majiteľovi účtu pľodukty a služby podl'a výberu Majitel'a účtu v zmysle

platného Cenníka vúg,"u'r. podnĺtateli a ainZpľávnické osoby-(d'alej len ,'Cenník VÚB, a's.")'

il.
Predmet Dodatku

Týmto Dodatkom sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

|. Zm1uvnestrany sa dohodli na dodatočnom zľiadení niŽšie uvedených produktov a služieb v ľámci

Flexibiznis účtu:
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Výpisy z bežného účtu:
Spôsob poskytnutia výpisov: Do INTERNET BANKINGU
Cyklus výpisov: MESAČNE K ULTIMU MESIACA
Jazyk výpisov: SLOVENSKÝ
Platobné kaľty (d'alej aj ,,kaľty., alebo,,PK.,)
Debetné PK
Platobné karty (pre oprávneného držitel'a kaľty)
- Visa Business Economy Držitel,: ING. NORA ČpnľÁČrovÁ

2' Zmluvne strany sa dohodli na skončení poskytovania nižšie uvedených pľoduktov a služieb, ktoré
boli zriadené v rámci Flexibiznis účtu a na skončení platnosti s tým súvisiacich zmluvných vzťahov.

Výpisy z bežného účtu:
Spôsob poskytnutia výpisov :

Cyklus výpisov:
Jazyk výpisov:
Adresa pre zasielanie výpisov
poštou:

PoŠToU V RÁMCI SR A Do INTERNET BANKINGU
MESAČNE K ULTIMU MESIACA
SLoVENSKÝ
SoCIÁLNY PoDNIK MESTA SENICA, S. R. o.
TEHELNÁ tl52l53
9O5OI SENICA I, SLOVENSKO

3' ZmIuvné strany sa týmto Dodatkom dohodli na zmene produktov a služieb zriadenýchv rámci
Flexibiznis účtu. Vzhl'adom na uvedené VÚB, a's' poskytuj e na základe Zm|uvy Majitel'ovi účtu
nižšie uvedené pľodukty a služby zriadené v ľámci FlexibĹnis účtu:

Poplatky za:
- ostatné odoslané platby:
- odoslané platby cez vybrané kaná'Iy nonstop bankingu na účty v rámci VUB v počte
v zmysle platného Cenníka VÚB, a.s.

20 ks

Platobné karty (d'alej aj,'karty,, alebo,,PK,,)
Debetné PK:
- Visa Business Economy Držiteľ: ING. NORA ČBnNÁČrovÁ

ilr.
Zá"ľerečné ustanovenia

a) Dňom podpisu tohto Dodatku oboma Zmluvnými stranami sa Dodatok stáva súčasťou Zmluvy'
b) Tento Dodatok sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu

oboma Zmluvnými stranami, pričom podpisom Zmluvných strán na tomto Dodatku sa ľozumie:
- vlastnoručné podpisy Zmluvných stľán v prípade listinného uzatvoľenia tohto Dodatku, alebo
- vyjadrenie súhlasov prostriedkami dial'kovej komunikácie Zmluvnými stranami v prípade, ak bol
tento Dodatok uzatvoľený prostriedkami dial'kovej komunikácie.

c) Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú predmetom tohto Dodatku sa nemenia a ostávajú v platnosti.
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d) Ak je Majiteľom účtu povinná osoba podľa zŕlkona č).21112000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám, tak podpisom tohto Dodatku oboma Zmluvnými stranami, sa Majiteľ uétu zaväzuje

zverejniť infoľmáciu o uzafuorení Dodatku v súlade s ýmto zákonom.

5"ea,ĺľ zÍMiesto: 9'tlu/ ( 4-

Dátum: 28.04.202I

ZaYÚB, a.s.:

Miesto:

Dátum:

ínorĺnio\

ZaMajite|,aúčtu: ,ĺĺ cl ,;.'./,r7 7,l4ur( ,l,t'tlx lbĺl,'.o,ĺ'ĺ,l

(podpis)

(podpis
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(podpis)
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