
ZMLUVA O ľUŽíVANí SLUŽBY
- ČSOB BUSI~ESSBANKING 24
Československá o chod ná banka, a. s.
sídlo Michalská 18, 815 63 Bratislava
IČO 36854 140
zapísaná v obchod om registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka Č. 43l4/B
zastúpená Čarnogurský Martin a Mahríková Katarína
pobočka Korporátna pobočka Trenčín,

Vajanského 3, Trenčín, 91150

":tHL. v.

eSOB

(ďalej len "Banka"

a
názov Trenčiansky samosprávny kraj
sídlo K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 91101, SK
zapísaný v Vznik na základe zákona č.302/2001 o samospráve vyšších územných celkov zo dňa 4.7.2001
zastúpený/á Ing. Jaroslav Baška
(ďalej len "majiteľ inštalácie")

uzatváraj , podl'a ustanovenia § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

a v súlade s ustanovením zákona Č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku túto

Zmluvu o využívaní služby ČSOB BusinessBanking 24
(ďalej len "Zmluva o využívaní služby").

Článok I. - Pred et zmluvy
l. Predmetom luvy o využívaní služby je využívanie služby ČSOB BusinessBanking Lite (ďalej len "Služba") majitel'om

inštalácie spl omocneným majitel'om účtu (resp. viacerými majitel'mi účtov), ktorému je Služba poskytovaná, a
oprávnenou osobou (resp. viacerými oprávnenými osobami), ktorú majiteľ inštalácie uviedol v Prílohe - Splnomocnenie
na nakladani s peňažnými prostriedkami na účtoch - ČSOB BusinessBanking 24 - oprávnené osoby (ďalej len
"Splnomocnepie - oprávnené osoby"), ktorá je súčasťou Zmluvy o využívaní služby.

2. Služba umožňuje v zásade nepretržite (t.j. 7 dní v týždni, 24 hodín denne) prístup k vybraným produktom a službám
Banky.

3. Banka a maji el' inštalácie vyhlasujú, že použitie Služby pre bankové produkty a služby podl'a Zmluvy o využívaní služby
je rovnocenn bežne používanému písomnému styku.

Článok II. - Práv a povinnosti zmluvných strán
l. Banka a maji el' inštalácie sa dohodli, že v Splnomocnení - oprávnené osoby sú uvedené osoby oprávnené na využívanie

POSkytovanýjh možností služby a nakladanie s peňažnými prostriedkami na účte majitel'a účtu prostredníctvom Služby.
Oprávnené o oby splnomocňuje majiteľ inštalácie na základe splnomocnenia majitel'om účtu (v súvislosti so Zmluvou o
poskytovaní lužby ČSOB Elektronické bankovníctvo - ČSOB BusinessBanking 24 medzi Bankou a majitel'om účtu).

2. Banka a maji el' inštalácie sa dohodli, že Banka uzatvorí s oprávnenou osobou uvedenou v Splnomocnení - oprávnené
osoby Doho IIo aktivácii služieb ČSOB Elektronického bankovníctva (ďalej len "Dohoda"). Predmetom Dohody je
využívanie S užby oprávnenou osobou a adresovanie výstupných informácií oprávnenej osobe.

3. Majitel' inšta ácie je oprávnený dať Banke dispozíciu k zmene alebo zrušeniu oprávnení oprávnenej osoby (resp.
oprávnených osôb) uvedenej v Splnomocnení - oprávnené osoby a Banka sa zaväzuje túto dispozíciu ihneď vykonať.

Článok III. - Vše becné ustanovenia
1. Súčasťou Z luvy sú:

a) Všeo ecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP");
b) Pod ienky pre poskytovanie služby ČSOB Elektronického bankovníctva - ČSOB BusinessBanking 24 (ďalej len

"OP" ,ktoré upravujú ďalšie práva a povinnosti Banky a Majitel'a účtu.
Majitel' účtu otvrdzuje podpisom tejto Zmluvy, že bol pred jej podpisom oboznámený so znením VOP a OP, s ich
obsahom súh así a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Článok IV. - Záv rečné ustanovenia
l. Zmluvu o žívaní služby možno meniť iba písomne, uzatvorením novej nahrádzajúcej Zmluvy o využívaní služby na

pobočke Ban . Zmeny sú účinné podpisom Zmluvy o využívaní služby. Majitel' inštalácie berie na vedomie a súhlasí s

Dátum a čas tlače: 6. 10.2014 11 :34 strana 1 z 2
Československá obchodná b "ka, a.s.
Michalská 18, 81563 Bratislav, ICO: 36854 140
zapísaná v obchodnom registri kresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka čislo: 4314/8



tým, že Banka je povinná kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť rozsah oprávnenia uvedeného v Spln mocnení - oprávnené
osoby na základe dispozície majiteľa účtu, bez toho, aby o tom majiteľa inštalácie informovala. zťahy medzi majiteľom
účtu a majiteľom inštalácie nie sú predmetom tejto Zmluvy o využívaní služby.

2. Právne vzťahy neupravené Zmluvou o využívaní služby, VOP alebo OP sa spravujú všeobecne áväznými právnymi
predpismi platnými v Slovenskej republike.

3. Zmluva o využívaní služby sa uzatvára na dobu neurčitú. Obidve zmluvné strany sú oprávnené mluvu o využívaní
služby vypovedať bez uvedenia dôvodov. Zmluva o využívaní služby zaniká:
a) v prípade výpovede podanej majiteľom inštalácie okamihom doručenia výpovede Banke
b) v prípade výpovede podanej Bankou posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúc ho po mesiaci, v ktorom

bola majiteľovi inštalácie doručená výpoveď.
4. Zmluva o využívaní služby je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden prevezme maj it ľ inštalácie a jeden

Banka.
5. ČSOB a majiteľ inštalácie sa v zmysle ustanovenia § 570 Občianskeho zákonníka dohodli, že o o dňa podpisu tejto

Zmluvy o využívaní služby táto Zmluva nahrádza Zmluvu o využívaní služby uzatvorenú medzi ČSOB a majiteľom
inštalácie dňa 11.09.2014.

Trenčín dňa 06.10.2014

Príloha: Splnomocnenie na nakladanie s peňažnými pros

\

eSOB

4 - oprávnené osoby
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