
Zmluva o Elektronických službách
(ďalej „Zmluva")

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48,832 37 Bratislava, IČO: 00151653
zaplsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B
(ďalej „Banka")

a

Obchodné meno/názov: MEPOS SNV s.r.o.
Adresa sldla: štefánikovo námestie č.1, Spišská Nová Ves 052 01
IČO: 52 473 732
Register: Obchodný register Okresného súdu Košice 1., Oddiel: Sro, číslo: 46578N
Zastúpená:
Priezvisko, meno, titul, funkcia: Bečarik Pavol, Ing., konateľ
(ďalej „Klient")
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1.
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Banky a Klienta pri poskytovaní Elektronických služieb
k Bankovým produktom za podmienok a v rozsahu dohodnutom v Zmluve.

II.
Oprávnená osoba

Banka sprístupní Oprávnenej osobe určenej Klientom jednotlivé Bankové produkty prostredníctvom
Elektronických služieb v rozsahu, s Limitmi a Be;zpečnostnými predmetmi uvedenými v tomto článku
Zmluvy.

Oprávnená osoba:
Priezvisko, meno, titul: Hamráček Tomáš
Adresa trvalého pobytu: išská Nová ves 052 01
Rodné čís)o/Dátum narodenia: 1
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Číslo Bankového produktu: SK82 0900 0000 0051 7002 8105

· Názov Bankového produktu: Business účet 20

Typ Elektronickej Bezpečnosthý predmet Limit v EUR
služby

Heslo
Internetbanking SMS kľúč 170 OOO

Heslo
Telephonebanking SMS kľúč 170 OOO

Denný limit na disponovanie v EUR:

Ostatné Elektronické službv k Bankovému produktu:
Elektronické výpisy:



Osobitná e-mailová adresa na doručovanie elektronického výpisu a e-mailovej notifikácie
k Bankovému produktu: Spôsob zabezpečenia: ..

Klient splnomocňuje Oprávnenú osobu uvedenú v tomto bode Zmluvy,
a) aby v rozsahu Elektronických služieb uvedenom v tomto článku Zmluvy samostatne používala

tieto Elektronické služby k jednotlivým Bankovým produktom za podmienok uvedených v tomto
článku Zmluvy,

b) aby sa samostatne oboznamovala s informáciami o predmetnom Bankovom produkte
v rozsahu, ktorý umožňuje daná Elektronická služba, a

c) aby nakladala s peňažnými prostriedkami na predmetnom Bankovom produkte v rozsahu
stanovenom v tomto bode Zmluvy, ak to charakter Elektronickej služby a Bankového produktu
umožňujú.

III .
Záverečné ustanovenia

1. Klient vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami Zmluvy, ktorými sú:
a) Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a.s., s účinnosťou od 1.1.2015 (ďalej

,,VOP"),
b) Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty Slovenskej sporiteľne, a.s.,

s účinnosťou od 1.1.2015 (ďalej "POP"),
c) Sadzobník a
d) podmienky určené Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt poskytuje,
.súhlasl s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Zmluve sa budú riadiť POP, VOP, Obchodným
zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi, a to v tomto poradí.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy súvisiace so Zmluvou sa, podľa § 262
Obchodného zákonníka, budú spravovať podľa príslušných ustanovenl Obchodného zákonnlka.

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
5. Ak je · Klient povinnou osobou a Zmluva je povinne zvereji'\ovanou zmluvou podľa zákona

o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), Zmluva nadobúda platnosť
dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Klient
preukáže Banke zverejnenie Zmluvy spôsobom podľa VOP.
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Podľa osvedčovacej knihy č. 47 túto listinu podpísal:

Ing. Pavol Bečarik rodné číslo: ;
!

_ tom: Spišská Nová Ves,
OP: J

Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej knihe pod poradovým číslom: 1620-1623.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 06.05.2020

Podpis osvedčila: ]3c. J. Loyová
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