Zmluva o vydaní a používaní Platobnej karty
(ďalej "Zmluva")
Slovenská sporiteľňa, a.s,
Tomášikova 48,
832 37 Bratislava
IČO 00151653
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., odd. Sa, vložka č. 601/B
(ďalej "Banka") a
Obchodné meno/názov:
Adresa sídla:
IČO:
E-mail/tel.:
zastúpená:
Priezvisko, meno, titul:
Adresa trvalého pobytu:
Rodné číslo/dátum narodenia.:
Doklad totožnosti:
(ďalej "Majitel' účtu")

Letecké opravovne Trenčín, a.s.
Legionárska 160, 91104 Trenčín
36351156
032/6565111 ; 032/6565500

Dušanič Martin
Narcisová 4, 82101 Bratislava 2

I.

Základné podmienky
typ Platobnej karty: k
číslu účtu:

Držitel' karty:
Priezvisko, meno, titul:
Adresa trvalého pobytu:
Rodné číslo/dátum narodenia.:
Doklad totožnosti:
E-mail/tel.:

MasterCard Gold BU čip

Dušanič Martin
Narcisová 4, 82101 Bratislava 2

Operácie na Účte vykonávané Platobnou kartou:
výber ATM: Áno, výber POS: Áno, platba: Áno, zostatok: Áno, úhrada: Áno, obraty: Áno, platba za
telekomunikačné služby: Áno, platba na Intemete a objednávka tovaru: Áno
Limity používania Platobnej karty:
hotovostný v dňoch
bezhotovostný v dňoch
platba na I-nete a obj. tovaru v dňoch
celkový v dňoch

2.000,00 v mene EUR
5.000,00 v mene EUR
5.000,00 v mene EUR
7.000,00 v mene EUR

Diskrétny údaj:
1. kartu expresne: NIE

1.

2.

3.

II.
Záverečné ustanovenia
Majitel' účtu a tiež Držitel' karty vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami tejto Zmluvy uzatvorenej v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka, ktorými sú VOP, Obchodné podmienky, Sadzobník a podmienky určené Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt v
zmysle tejto Zmluvy poskytuje, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. Pre účely tejto Zmluvy sa VOP rozumejú Všeobecné
obchodné podmienky vydané Bankou s účinnosťou od 01.08.2002 a Obchodnými podmienkami Obchodné podmienky pre poskytovanie
a používanie EIektronických služieb a Platobných kariet vydané Bankou s účinnosťou od 10.09.2002. Majitel' účtu a Držitel' karty ďalej
vyhlasuje, že bol Bankou informovaný o skutočnostiach podl'a § 37 ods. 2 zákona Č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Všetky právne vzťahy výslovne neupravené v tejto Zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodných podmienok, VOP,
ktoré sú súčasťou tejto Zmluvy, Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi, a to v tomto poradí. Zmluvné strany sa
dohodli, že ich vzájomné vzťahy sa budú, podl'a § 262 Obchodného zákonníka, spravovať podl'a príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Trenčín, dňa 24.01.2011
Slovenská sporitel'ňa, a.s

Juraj Maroš Ing.
Poradca -senior

Držitel' karty: Dušanič Martin

Beličková Ol'ga
Poradca- senior

Majitel' účtu: Dušanič Martin

