Obchodné miesto:
8] OO - Bankova prevadzka
Mlynské nivy l 8
82990 Bratislava

~VÚBBANKA
VúB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1
Oddiel: Sa, Vložka C. 341/8, ICO: 31320155, vub.sk

(dalej len ,.VÚB, as." alebo "banka")

Potvrdenie o modifikácii flexibiznis úctu
(dalej Jen "potvrdenie")
200

K úctu císlo:
Majitel úctu:
Obchodné meno:
Sidlo/miesto podnikania:
ICO 1 rodné cislo:
Cislo klienta:
Zaregistrovaný:
Dokument:
Konajúci prostredníctvom:
Danov}' rezident
C islo telefónu:
E-mail:

OBEC MARTINCEK
MARTINCEK 83
03495 MARTINCEK,SLOVENSKO
003]5630
3]5630
V ZMYSLE ZÁKONA
OSVEDC.OZVOLENÍZASTAROSTUMARlÁN LAUKO, STAROSTA
Fax:

044/435 ]203

044/435]205

(dalej len "majitel úctu" alebo "klient")

Podpisom tohto potvrdenia o modifikácii f1exibiznis úctu majitelom úctu a bankou sa toto potvrdenie stava súcastou Zmluvy o bežnom úcte a
poskytovani produktov a služieb flexibiznis úctu.

l. Produkty

a služby dodatocne zriadené v rámci f1exibiznis úctu:

Papierové výpisy k bežnému úctu:
Spôsob odovzdávania výpisov:
POŠTOU
Cyklus výpisov
MESACNE K ULTIMU MESIACA
Jazyk výpisov:
SLOVENSKÝ
Adresa pre zasielanie výpisov:
OBEC MARTINCEK
MARTINCEK 83
0349'5 MARTINCEK, SLOVENSKO
Poplatky za:
odoslanú platbu v pobocke, na kapitálových trhoch. zlava z poplatku za vklad a zlava z poplatku za v}'ber v hotovosti v pobocke:

5 ks

2. Produkty a služby zanikJIjúce a vyradené z f1exibiznis úctu:
2a) Produkty

a služby zanikJIjúce:

Majitel úctu a banka sa dohodli, že podpisom tohto potvrdenia o modifikácii majitel úctu ruší produkty a služby a zároven zanikajú všetky zmluvy k
produktom a službám uvedených v tejto casti.
Papierové výpisy k bežnému úctu:
Spôsob odovzdávania výpisov'
Cyklus výpisov:

POŠTOU
PO KAžDEJ TRANSAKCII

Poplatky za:
odoslanú platbu;' pobocke, na kapitalových trhoch, zlava z poplatku za vklad a zlava z poplatku za výber v hotovosti v pobocke:
2b} Produkty

10 ks

a služby vyradené z f1exibiznis úctu:

Majitel úctu a banka sa dohodli, že podpisom tohto potvrdenia o modifikácii všetky zmluvy k produktom a službám uvedených v tejto casti zostávajú
nadalej v platnosti ale budú spoplatnované ako samostatné produkty a služby podla platného Cennika VÚB. as.

]/2

3. Aktuálny zoznam produktov

a služieb v rámci flexibiznis úctu:

- Papierové výpisy k bežnému úctu:
- cyklus výpisov:
- spôsob odovzdávania výpisov:
- Poplatky za:

Mesacne k ultimu mesiaca
poštou

- odoslanú platbu v pobocke. na kapitálových trhoch, zlava z poplatku za vklad a zlava z poplatku za výber v hotovosti v pobocke:
- výber hotovosti platobnou kartou z bankomatu VÚB banky:
- ostatné odoslané platby:
- odoslané platby cez vybrané kanály nonstop bar";-~'
- Fondovy úcet:
Císlo úctu:
- Fondovy úcet:
Císlo úctu:
- Elektronický výpis a sumárny rocný výpis
- Medzinárodná PK Maestro
Držíte!"
- Medzinárodná PK Maestro
Držite!'.
- Medzinárodná PK Maestro
Držitel:
- Medzinárodná PK Maestro
Držitel:
- Medzinárodná PK Maestro
Držitel:
- Kontakt

--

-'-'<y

v rámci VÚB v pocte v zmysle platného Cenníka VÚB, a.s.

- Internet banking

Miesto: Bratislava

VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1
Dátum'
829 90 Bratislava 25

18042011

82000102

Za banku:

Za majitela Úctu:
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5 ks
5 ks
10 ks

