
Zmluva o Balíkovom účte
(ďalej "Zmluva")

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Slovenská sporiteľňa, a. s. .
Tomášikova 48,83237 Bratislava, IČO: 00151653
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B
(ďalej "Banka")

a

Obchodné meno/názov: Nadácia PSK pre podporu rodiny
Adresa sídla: Námestie rnteru č.2, 080 01 Prešov

Zastúpená správcom vkladu:

Meno, priezvisko, titul: Viktor Guman, Mgr.
Adresa trvalého pobytu: __ o

Rodné číslo/dátum narodenia:
(ďalej "Klient")

I. Úvodné ustanovenia

1. Predmetom Zmluvy je. poskytnutie produktu Bežný účet pre neziskový sektor v kombinácii nasledujúcich
Bankových produktov: '

. a. vedenie účtu číslo SK62 0900 0000 0051 52952003 Bankou pre Klienta (ďalej "Účet")

b, vydanie Platobnej karty k Účtu za podmienok a v rozsahu dohodnutom medzi Bankou a Klientom
v Zmluve o vydaní a používaní Platobnej karty uzatvorenej po vzniku Klienta

c. poskytnutie Elektronických služieb k Účtu za podmienok a v rozsahu dohodnutom medzi Bankou a
Klientom v EB zmluve uzatvorenej po vzniku Klienta

1. Tento právny úkon Klienta, je úkonom smerujúcim ku vzniku Klienta (ďalej "Právny úkon").
2. Mena, v ktorej sa Účet zriaďuje: EUR

II. Základné podmienky

1. Osobou oprávnenou nakladať s vkladom na Účte do vzniku Klienta je subjekt, ktorý uzatvoril Zmluvu za
Klienta.

2. Ak Právny úkon nebol schválený alebo odmietnutý príslušným orgánom Klienta v súlade s právnymi predpismi,
. je z tohto Právneho úkonu zaviazaný subjekt, ktorý uzatvoril Zmluvu za Klienta.

3. Ak orgán oprávnený konať v mene Klienta neoznámi Banke do troch mesiacov po jeho vzniku neschválenie .
alebo neodrniétnutie Právneho úkonu, mása za to, že Právny úkon bol schválený alebo nebol odmietnutý.

III. Výpisy

Spôsob preberania výpisov: elektronicky za podmienok dohodnutých v EB zmluve

IV. 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 Slovenskejsporiteľne, a. s., s účinnosťou od

1. 1. 2015 (ďalej "POP"), . .
c) Sadzobník a



d) podmienky určené Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt poskytuíe,
súhlasí 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 ustanovení Obchodného zákonníka.

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

Prešov dňa 20.2.2019

Slovenská sporiteľňa, a.s., I. ,

v "
Šoltésová Ľubica
Riaditeľ pobočky

Vefas Jan l

Osobný bankár

Prešov dňa 20.2.2019

Klient
Nadácia PSK pre ~dporu rodiny• r

Viktor Gurnaá; ~9r~, správca vkladu
./
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