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SBERBANK

Smlouva o běžném účtu
Sberbank CZ, a. s., se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, IČ:25083325, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 4353 
jednající: Ing. Petrem Mertou, Bc. Kateřinou Sotolářovou, pověřenými zaměstnanci 
na straně jedné jako Banka (dále jen „Banka") 

a

Příjmení a jméno (event, všechna jména), obchodní
firma/ Telefon Fax
Kraj Vysočina

Zastoupená E-mail
MUDr. Jiřím Běhounkem

Bydliště, sídlo Korespondenční adresa
Žižkova 57, Jihlava 587 33

Rodné číslo, datum narození, IČO Právní forma
70890749 804 Kraj

Číslo účtu Měna účtu Klientské číslo
4 200 511 049/ 6800
Podpora vybraných sociálních služeb na území 
Kraje Vysočina III. CZK

054608

IBAN (Mezinárodní formát účtu) 
CZ5268000000004200511049

uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku smlouvu o běžném účtu (dále jen „smlouva'1).

1. Banka se zavazuje za podmínek stanovených v této smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách zřídit pro klienta 
běžný účet, přijímat na zřízený účet vklady a platby a uskutečňovat z něho výplaty a platby.

2. S běžným účtem je oprávněn nakládat výlučně klient. Třetí osoba může s účtem nakládat pouze po předložení zvláštní plné 
moci udělené klientem, na níž je jeho podpis úředně ověřen. Úřední ověření se nevyžaduje, je-ll plná moc udělena před 
zaměstnancem Banky.

3. Disponovat s peněžními prostředky na účtu jsou oprávněny osoby zmocněné klientem k nakládání s peněžními prostředky
na účtu zvláštní plnou mocí s úředně ověřeným podpisem klienta (úřední ověření se nevyžaduje, je-li plná moc udělena 
před zaměstnancem banky) a dále osoby uvedené v dodatku ke smlouvám o běžných účtech uzavřeném mezi klientem a 
bankou dne 3.4.2012 a označeném jako "PODPISOVÉ VZORY K ÚČTŮM KRAJE VYSOČINA". Tento dodatek se 
podpisem této smlouvy stává její nedílnou součástí.

4. Banka se zavazuje vyhotovovat a předávat klientovi výpisy z běžného účtu podle následujících dispozic:
s frekvencí: po obratu Způsob předávání: poštou - nadstandardní forma
Předávání výpisů standardní formou není Bankou zpoplatněno, v případě, že je sjednána nadstandardní forma doručování, 
může být tato zpoplatněna dle Sazebníku poplatků za poskytování peněžních a obchodních služeb.
Informace o odmítnutí provedení platebního příkazu bude Banka klientovi předávat poštou . Infoterminál umožňuje tisk 
avíz o neprovedené platbě z důvodu nedostatečného finančního krytí na účtu nebo z důvodu blokace na účtu (ostatní typy 
avíz o neprovedené platbě jsou klientovi zasílány poštou). Informace o odmítnutí provedení platebního příkazu předaného 
Bance elektronickým přístupem sjednaným s Bankou zvláštní smlouvou o elektronické komunikaci jsou však vždy 
předávány prostřednictvím takového přístupu.

5. Klient je oprávněn zjišťovat stav na účtu prostřednictvím telefonu, pokud si pro tento způsob výměny informací dohodl 
s Bankou heslo. Heslo pro telefonické zjišťování zůstatku na účtu je tajné.

6. Zůstatek finančních prostředků na účtu banka úročí pohyblivou roční úrokovou sazbou, která se stanoví následovně: 
úroková sazba je vázána na referenční úrokovou sazbu 3M PRIBOR mínus 0,00 %. Takto stanovaná úroková sazba platná 
ke dni podpisu tohoto dodatku je , p.a. Úroková sazba bude aktualizována čtvrtletně a to vždy k prvnímu 
následujícímu pracovnímu dní po 31.12., 31.3., 30. 6. a 30. 9. a to dle referenční úrokové sazby vyhlašované pro takový
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pracovní den. Aktualizace úrokové sazby bude klientovi sdělena písemnou formou. Referenční úroková sazba 3M PRIBOR 
je zveřejňována na internetových stránkách České národní banky.

7. Banka si za své služby účtuje odměny podle platného Sazebníku poplatků.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky Sazebník poplatků. Podpisem této smlouvy klient 
stvrzuje převzetí uvedených dokumentů a vyjadřuje souhlas s jejich obsahem. Klient svým podpisem potvrzuje, že od 
Banky obdržel s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy povinně poskytované informace v rozsahu stanoveném 
zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku.

9. Nedílnou součásti této smlouvy je souhlas se zpracováním osobních údajů klienta, který je podepsán na zvláštním formuláři 
jBanky.

ijb. Tato smlouva je platná a účinná ode dne podpisu oběma smluvními stranami a nahrazuje Smlouvu o běžném účtu číslo 
h ze dne . , ___ /

Razítko a podpis banky

sbMbanJ( cz
Herspická S 
CZ - 6S8 26 Brno 
C; 08 33 2S

Razítko a pi Druh a číslo průkazu totožnosti

adresa místa trvalého pobytu ■

druh a Číslo dokladu, na zkkiadá kterého byly /%

zjištěny osobní údaje, uvedené vtóp ověřovací doložce! * 

V Jihlavě .................-y.........W
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