
REGlSTR SMLUV

smlouva o běžném účtu

Óeská spořitelna, a,s., Praha 4, olbrachtova 'lg2gt62, psČ t+o o0, lČo: 45 24 47 82

zapsaná v obchodním *i,ňiX, "LJ",e, 
Městským souáem v Praze, oddíl B, vložka 1171

""""":""""""""""' " řá istattsn, psč 14o 00v(e) Praze 4, Budějovi_c

(dále jen ,,Banka")

a

zá kl a d n í š kol 1 
p_e_9|1v_, 

nŤi: q9_"_| gYl i,lg.iliíli ra ób ;i; m é ;i;m, kiái;m
Ónéó,' masiÓ, mésišXa ěási,' kra,i, o rg a n iza ce zřízenl

70836248
id;ňiiiiĚčáičiš6 (ičó)
(dále jen ,,Klient")

uzavírají tuto Smlouvu o běžném účtu

(dále jen ,,Smlouva")

1

Banka připíše úroky z peněžnícl, cl-,s"i",:- __ .:_-**.. ""
O504-49J49 C8OO lzdr ' c ]s'::- ^'- 1' , z = -=

Banka vede Klientovi od 26,06,2000 účei čís]o l

Pro přeshraniční platební styk plati mez lá,ccni :'s]: ]-:-,- lE,:,|r

Banka bude úročit peněžni prostřec^i r-: L:|_.,.::-, ,.3(.::-i1}l*|!Jqanou aTyhlaŠovanou Bankcu

v Ceni<_l Ces^e spo',te'ry 3,S, lal= .t - Uentx

crospěch úótu óíslo

Klient má právc vybrat:l]:ai:". :. ?;:í_..,.: :.-.;:,.?;:""i:,",:iil;ffjŤ.ilŤtr:r.;XiT::: Íá§liii'"'
Ta<ovo.l zr:,.l Kl e't Ba^:: s::, : -r:---= : - --^-, )-2. / oude Bance doručeno nejpozděli
pii.or-, cer p: ob:ž:n :3J:s: !:-",::_*':"'_',=_- 

:;_'^'. 1r]o 3o,",á rnlě ..oýuur.un. uóinnostr
do25,d"e"a)e':a" ']^^:3::::-_-.'.',-':*=-.:'-'=:=-].'i.'.,',J""o'"oJ"..".i zm'...Y
prvním dnem rěs':e rásje:i.': '] :: -:S : -= - i " 

, )a

4,KlrentplatíBance:e..,Zas-::i..s].'::.=^:}z..:-.:].C:.,<-clat':éhovdoběposkytnutÍsluŽby.

5.KlientaBankaSec3F.^i:^:.'-z.2^:.,.....r..:.:s..:e...nÚčtuČísloa5a4749349I0BOObudou
účtovany c l,ž, ,::-._ : _, -, 

-
Klientmáp-álo.yC,?iS - _ =_ž_=,:,:-::,:::-",:,=,:},=":-__,,c2z,J,Ó=rveoerý^'luBankou,Takovou
změnuKlientBancescěi,pse-.i..-.::-.-.;--.':.:.:,:.1......u..'é,ménynasianenásledujícípracovní
den po obdžení žádcsi Ba:<:_ =, 

r,rr_r..r,-.. .._,___ ,_.,,,i c_le Bance doručeno nejpozději do 25, dne

kalendářního měsíce pckuo czrá-= , ,*:,, =,-,'" ",.=, i ^_:.1^;= 
rao;,ivá změna ÚÓinnosti Prvním dnem

měsíce následulícího po"nlěi.- i "e_u 1,1: 3a":: :3,,ae,O .z,áŤ.,,,zněny,

6, Klient a Banka se dále dohodlj

a)natěchtopodmÍnkáchvyhotovo'''áriazcŮscbupřecávání.",ýplsuzUctu

Výpisová řada K
iorma výpisů: elektronický výpis

frekvenóe vyhotovování výpisů: měsíční 
formátu pDF na zabezpeóeném senr'eru

způsob pr.Oa"árli 
"ipiiů:'vystavení 

souboru s výpisem z Učtu ve

Banky
1azyková verze: český jazyk

112

4-6223|0 07 12017

--_-=--


