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PrimaBanku€
znťuva o bežnom účte

Prima ]ranka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Zilina, ICO: 31 575 951,
zapísaná v Obchodnom registriOkresného súdu v Ziline, Oddiel: Sa, Vložka číslo:14BlL
(d'alej len ,, banka")
a

obchodné rreno/názov: Obec Dolné Semerovce
ICO: 00306908
sídlo: Dolné Semerovce

163,935 85 Do]né Semerovce

42L9LL537L72
daňový dorricil: Slovenská renlnnzo
zastúpený: Milan Rafael, r.č

e-nuil: obec@dolne-semercvce.sk

číslotelefónu:

republika, Starosta

krajina registrácie:

,

Slovenská republika

Dolné Semercvce 103,935 85, Dolné Semerovce, Slovenská

(d'alej len,,nujitel' účtu")

uzatvárajú v súlade s § 70B a nasl. obchodného zákonníka a so Všeobecnýni obchodnýíTi podrrienkaíTi - Prinm banka Slovensko, a.s, (d'alej
len ,,VOP') túto znluvu, pričom VOP tvoria jej neoddelitel'nú súčasť,
1. Banka zriad'uje majitel'ovi účtunasledovný účetv íTEne euro;

čísloúčtu

kód banky

7556383002 / 5600

typ bežného účtu:Účet

IBAN

sK82 56000000 0075 56383002

samospnvy

f rekrlencia výpisov: po obrate

spósob doručenia výpisov

:

elekbonicky

účetna pripisovanie úrokov1:
účetna inkaso úrokov1:
účetna inkaso poplatkov1;
nakladanie s účtomv súlade:

|-l

s podpisovým vzorom platným k účtučíslo1:

adresa na zasielanie výpisov (v prípade, že je iná ako adresa sídla); obec@dolne-semerovce,sk, heslo:
2. Majitel'účtu sa zavázuje platiť banke poplatky v zrrrysle platného Sadzobníka.
3. Majitel' účtuvyhlasuje, že:
Ei bol7 nebol in-fornnvanýo úrokovejsadzbe, poplatkocha nákladochsúvisiacich s touto zrrťwou podl'a § 37 ods, 2zákona o bankách;
Sadzobník,
pí€vzdl a oboznánťl sa pred uzatvorenímtejto zrrluvy s jej súčast'ania súhlasísnirrí: El VOP;
4. Táto zniuva je platná a účinnádňom jej podpisu všetlcýni zrriuvnýni stranaíTi. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie
tejto zrriuvy, znluva je účinnádňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia,

.
o

!

E

V Leviciach dňa t.7.2O2L

banka:

za majitelh účtu:

Meno a priezvisko:
Funkcia: Osobný
Podpis:

Meno a priezvisko:Milan Rafael,
Pečiatka:

Meno a priezvisko:
Funkcia: Osobný
Podpis:

1

len

v prípade, žele iný ako zriad'ovaný účet
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