
~VÚBBANKA
VUB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1
Oddiel: Sa, Vložka č. 341/B, ICO: 31320155, vub.sk

Obchodné miesto:
Trnava

Dolné Bašty 2
91768 Trnava

ďalej len ("VÚ B, a.S.")

a

Majiteľ účtu:
Obchodné meno:
Sídlo:

ZÁHORSKÁ KNIŽNICA
VAJANSKÉHO 28/2
90501 SENICA,SLOVENSKO
36088226
36088226
TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
ZRIAĎOVACIA LISTINA 1353
KATARÍNA SOUKUPOVÁ
RIADITEĽKA

IČO / rodné číslo:
Číslo klíenta:
Zaregistrovaný:
Dokument:
Konajúca prostredníctvom:

Daňový rezident
Číslo telefónu:
E-mail:
Ročný obrat v EUR:

0346512604 Fax:

o do 100 000 O do I mil. O do 3,3 mil. O do 33 mil. O nad 33 mil.

(ďalej len "Majiteľ účtu" alebo "Klient")

uzatvárajú podl'a § 708 a nasl. Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluvu o bežnom účte
(ďalej len "zmluva")

Predmet zmluvy:
Otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB,a.s.,pre depozitné produkty.

1\á1ežitosti účtu:
Číslo účtu:
Číslo účtu v tvare 1BAN:

2990868157/ 0200
SK06 0200 0000 0029 9086 8157

Mena účtu: EUR

Papierové výpisy k bežnému účtu:
Spôsob odovzdávania výpisov:
Cyklus výpisov:
Jazyk výpisov:
Adresa pre zasielanie výpisov:

POŠTOU
PO KAŽDEJ TRANSAKCll
SLOVENSKÝ
ZÁHORSKÁ Kl 1ŽN1CA
VAJANSKÉHO 28/2
90501 SENICA, SLOVENSKO

Záverečné ustanovenia:
al Čast' obsahu tejto zmluvy je určená Všeobecnými obchodnými podmienkami VÚB, a. s. pre depozitné produkty a Cennikorn, ktoré tvoria

neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Majiteľ účtu podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, že sa s dokumentmi uvedenými v predchádzajúcej
vete oboznámil, porozumel im a súhlasí s ich obsahom.

b) Majiteľ účtu určí v Podpisovom vzore osoby oprávnené disponovať s účtom a preberať výpisy z účtu.
c) Majiteľ účtu záväzne vyhlasuje, že prostriedky, s ktorými bude realizovať jednotlivé obchody s hodnotou presahujúcou 15 tis. ELR na tomto účte

sú jeho vlastníctvom. Tento účet bude zároveň používať na vklady hotovostí zo svojej obchodnej činnosti, realizované vlastnými zamestnancami
alebo zmluvnými partnermi.

d) Majiteľ účtu vyhlasuje. že nesplňa podmienky, stanovené zákonom Č. 118/1996 Z .z. v znení neskorších predpisov. na ochranu tohoto vkladu.
e) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
l) Právne vzťahy route zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v zneni neskorších

predpisova ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.

Miesto: Trnava

WB.a.s.
Mlynské nivy 1
82990 Bratislava 2~
80200/03

Dátum: 05.03.2012
~ fl.h/C./Ä/Miesto: _

Za banku:

Z"~

(podpis)

(podpis)

l / I


