
ZMLUVA O POSKYTOVANí SLUŽBY
ČSOB ELEKTRONICKÉHO BANKOVNíCTVA

- ČSOB BUSINESSBANKING 24
Československá obchodná banka, a. s.
sídlo Michalská 18, 815 63 Bratislava
IČO 36 854 140
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka Č. 4314/B
zastúpená Čarnogurský Martin a Mahríková Katarína
pobočka Korporátna pobočka Trenčín,

Vajanského 3, Trenčín, 91150

CSOB

(ďalej len "Banka")

a
názov
sídlo
zapísaný v
zastúpený/á
(ďalej len "majiteľ účtu")

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 91101, SK
Vznik na základe zákona č.302/2001 o samospráve vyšších územných celkov zo dňa 4.7.2001
Ing. Jaroslav Baška

uzatvárajú podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona Č. 5l3/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
a v súlade s ustanovením zákona Č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku túto

Zmluvu o poskytovaní služby ČSOB Elektronického bankovníctva - ČSOB BusinessBanking 24
(ďalej len "Zmluva").

Článok l. - Predmet zmluvy
l. Predmetom Zmluvy je poskytovanie služby ČSOB BusinessBanking 24 (ďalej len "Služba") majiteľovi účtu

prostredníctvom majiteľa/majiteľov inštalácie (resp. oprávnených osôb), ktorých majiteľ účtu splnomocnil na nakladanie s
peňažnými prostriedkami na účte prostredníctvom 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 majiteľ účtu vyhlasujú, že použitie Služby pre bankové produkty a služby podľa Zmluvy je rovnocenné bežne
používanému písomnému styku.

Článok II. - Práva a pOľinnosti zmluvných strán
1. Majiteľ účtu splnomocňuje majiteľa inštalácie (resp. viacerých majiteľov inštalácií), ktorý je uvedený v Prílohe -

Splnomocnenie na ~akladanie s peňažnými prostriedkami na účtoch - ČSOB BusinessBanking 24 - majitelia inštalácie
(ďalej len "Splnom?cnenie - majitelia inštalácie"), ktorá je súčasťou Zmluvy k tomu, že majiteľ inštalácie:

je oprávnený využívať poskytované možnosti Služby a nakladať s peňažnými prostriedkami na každom účte
uvedenom v Splnomocnení - majitelia inštalácie do výšky stanoveného limitu prostredníctvom Služby.
je oprávnený splnomocniť osoby, ktoré majiteľ inštalácie uvedie v Prílohe - Splnomocnenie na využívanie
poskytovaných možností Služby a nakladanie s peňažnými prostriedkami na účtoch - ČSOB BusinessBanking 24 -
oprávnené osoby (ďalej len "Splnomocnenie - oprávnené osoby"), ktorá je súčasťou Zmluvy o využívaní služby
ČSOB BusinessBanking 24 (ďalej len "Zmluva o využívaní služby"), na nakladanie s peňažnými prostriedkami na
pridelenom účte/účtoch majiteľa účtu pomocou Služby.

2. Majiteľ účtu výslovne súhlasí s tým:
aby Banka uzavrela s každým majiteľom inštalácie uvedenom v Splnomocnení - majitelia inštalácie Zmluvu o
využívaní služby,
aby Banka uzavrela s oprávnenými osobami Dohodu o aktivácii služieb ČSOB Elektronického bankovníctva
(ďalej len "Dohoda"). Predmetom Dohody je využívanie Služby oprávnenou osobou a adresovanie výstupných
informácií oprávnenej osobe.

3. Majiteľ účtuje oprávnený dať Banke dispozíciu k zmene alebo zrušeniu oprávnení každého majiteľa inštalácie uvedeného
v Splnomocnení - majitelia inštalácie a Banka sa zaväzuje túto dispozíciu ihneď vykonať.

4. V prípade, že majiteľ účtu zmení alebo zruší majiteľovi inštalácie oprávnenia (oprávnenia uvedené v Splnomocnení -
majitelia inštalácie), je povinný neodkladne informovať majiteľa inštalácie o týchto zmenách.

Článok III. - Poplatky I
l. Banka si účtuje za bankové služby a produkty poplatky podľa platného Sadzobníka pre fyzické osoby - občanov, pre

fyzické osoby - podnikateľov a pre právnické osoby vydaného Bankou (ďalej len "Sadzobník"). Poplatky súvisiace so
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Službou budú účtované na ťarchu účtu uvedeného v Splnomocnení - majitelia inštalácie. Majitel' účtu súhlasí s tým, že
poplatky za zasielanie "Ostatných informácií" podávaných v rámci služby ČSOB Info 24 a poplatky za obnovu
certifikátov (k elektronickému podpisu) pomocou Služby budú účtované na ťarchu účtu určeného oprávnenou osobou.

2. V prípade, že účet, na ktorého ťarchu budú účtované poplatky súvisiace so Službou, bude zrušený alebo zablokovaný,
majitel' účtu výslovne súhlasí s tým, aby si Banka účtovala tieto poplatky z ďalších účtov, ktoré sú špecifikované v
Splnomocnení - majitelia inštalácie.

Článok IV. - Všeobecné ustanovenia
1. Súčasťou Zmluvy sú:

a) Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP");
b) Podmienky 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 potvrdzuje podpisom tejto Zmluvy, že bol pred jej podpisom oboznámený so znením VOP a OP, s ich
obsahom súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Článok V. - Záverečné ustanovenia
1. Zmluvu možno zmeniť iba písomne, uzatvorením novej Zmluvy v pobočke Banky. Zmeny sú účinné podpisom novej

Zmluvy.
2. Právne vzťahy neupravené Zmluvou, resp. Podmienkami pre poskytovanie služby ČSOB Elektronického bankovníctva -

ČSOB BusinessBanking 24 sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými v Slovenskej republike.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Obidve zmluvné strany sú oprávnené Zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodov.

Zmluva zaniká
a) v prípade výpovede podanej majitel'om účtu okamihom doručenia výpovede Banke,
b) v prípade výpovede podanej Bankou až posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v

ktorom bola majitel'ovi účtu doručená výpoveď.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden prevezme majitel' účtu a jeden Banka.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva v plnom rozsahu nahrádza všetky predchádzajúce Zmluvy o poskytovaní

služieb ČSOB Elektronického bankovníctva - ČSOB BusinessBanking 24 uzatvorené medzi Bankou a Majitel'om účtu.

Trenčín dňa 11.09.2014

Príloha: Príloha - Splnomocnenie na nakladanie s peňažnými rostriedkami na účtoch - ČSOB Business nking 24 - majitelia
inštalácie
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