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žmluva  o Platobnej  karte

(ďaleJ,žmluvť)

uzatvorená  medzi  zmluvnýrni  stranamí:

81ovenská  sporitel'ňa,  a. s.
Tomášikova  48, 832 37 Bratíslava,  IČO: 00151653

zapísaná  v Obchodnom  registri  Okresného  súdu Bratislava  l, oddiel:  Sa, vložka  číaío: 601/B

(ďalej,Banka")

Obchodné  meno/názov
Adresa  sídla:
íčo:  .
(ďalej,,Klient")

Dobrý  dom,  n. o.
Karpatská  3112/24,  F31105 Bratislava  - méstská  Časť Staré Mesto

53268064

I. Základné  podmienky

Predmetom  Zmluvy  je vydanie  Platobnej  karty  k Účtu číslo: SK82  0900 0000  0051 7394  0503

s nasledujúcimí  podmienkami:

Typ  Karty:  Visa  Busmesa

Držital'  karly:
Priezvisko,  meno,  titul:
Adresa  trvalého  pobytu:
Rodné  Čísío/dátum  narodenia:

Balážová  Petra,  Mgr

Operácie  vykonávané  Platobnou  kartou:

ATM  (bankomaty):  C výber  (Z vklad  G zostatok  !E úhrada  I  obraty

POS:  ía výber  Cš platba  C bezkontaktná  platba

.lnéplatby:  I:č pIatbanainterneteaobjednávkatovaru

S platba  za telekomunikačné  služby

Limity  používania  Platobnej  karty: C štandardné'  íimity

Prvú  kartu  expresne: Č áno

81užba  šM8  notifikácia  k Platobnej  karte  zriadená  pre Držitera  karty: [Z nie

žáverečné  ustanovenia

'l. Klient  vyhlasuje,  že sa oboznámil  so súčs.sťami  Zmluvy,  ktorýmí  sú:

a) Všeobecné  obchodné  podmienky  Slovenskej  sporiterne,  a. s., s úČinnosťou  od 4. 1. 2015 (d'alej

,VOP'),
b)  Produktové  obchodné  podmienky  pre  depozitné  produkty  Slovenskej  sporiterne,  a. s.,

s úČinnosťou  od 1. 1. 2015 (ďalej,,POP"),

c) Sadzobrík  a
d) podmienky  urČené Zverejnením,  za ktorých  sa Bankový  produkt  poskytuje,

súhlasí s nimi a zaväzuJe  sa ich dodrziavať.
2, Pre povinností  zmluvných  strán pri poskytovarí  Služby  8MS  notifikácia  k Platobnej  karte  sa primerane

použijl  ustanovenia  Produktových  obchodných  podmienok  pre depozitné  produkty Slovenskej

sporiterne,  a. s,, najmä  čast'  Elektroniíé  bankovníctvo  a Zverejnenia.

' štandardné limlty používanffi Platobnej karty iú uvedené VO Zvsmjnsní k datmtným plakibným kaíám a platné ku dňu uzatvonenla žmluvy.  Banka

ie v súlade so zmluvnými podmienkami oprávnená men+k' výšku štandardných Ilmhv fonnou zmeny tohto 2vare1nen1a k debetným Plalobným ka4m,

1 z3



3. Klient  vyhlasuje,  že peňažné  prostríedky  vkladané  prostredríctvom  operácle.vklad  ATM'  na účet,  ku
ktorému  je Platobná  karta  vydaná,  pocháúajú  výlučne  z tržíeb  Klienta  získaných  v rámcí výkonu
podnikaterskej  činností  Klienta,  a to v súlade  s právnymi  predpismi.

4. Všetky  právne  vťahy  vyslovene  neupravené  vZmluve  sa budú riadíť  POP, VOP, Obchodným
zákonnlkom  a ostatnými  právnymi  predpísmi,  a to v tomto  poradl

5. Zmluvné strany sa dohodlí, že ich vzájomné právne vzťahy súvisíace so Zmluvou sa, podra 5 262
Obchodného  zákonníka,  budú  spravovať  podra príslušných  ustanovení  Obchodného  zákonníka.

8. Zmluva  nadobúda  platnosť a.úČinnost' dňom podpisu  zmluvnými  stranami.
7. Ak  je Klient  povinnou  osobou  a Zmluva  je povinne  zverejňovanou  zmluvou  podra zákona  o slobodnom

prístupe  k informáciám  (zákon  o alobode  informácií),  Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej podpisu
zmluvnými  stranaml  a úČinnosť  Obchodný  deň nasledujúcl  po dni, v ktorom  Klient  preukáže  Banke
zverejnenie  Zmluvy  spôsobom  poďa  VOP.

V Bratlslave  dňa.....,....?!',,!,9,L iO" 2 "i JU 2g21
V Bratislave  dňa.....................

81ovenská  sporitel'ňa,  a.s,

ťiudáková
""  SíniorRelaíionshípManager

Ing, Lenka uhlárová

Klíen
Dobrý  dom,  n. o

Mgr.  Pi
riaditeF

2z3


