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smlouva o běžném účtu

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, olbrachtova 'lg2gt62, psČ tao oo, lČo: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Veřejný sektor a realitní obchody

v(e) Praze 4, Budějovická 1518/13b, PsČ 14o oo

(dále jen ,,Banka")

a

Základní škola Pečky, příspěvková organizace
obec, město, městská část, kraj, organizace zřízená obcí, městem, krajem

Tř. Jana Švermy 54O, 289 11 Pečky

REG|STR SMLUV

adresa

70836248
identifi kačn í číslo (lČO)
(dále jen ,,Klient")

uzavírají tuto Smlouvu o běžném účtu
(dále jen ,,Smlouva")

1. Banka vede Klientovi od 06.09.1996 účet číslo l

Pro přeshraniční platební styk platí mezinárodní číslo ÚčtU (lBAN)

2. Banka bude úročit peněžní prostředky na Účtu roční úrokovou sazbou stanovovanou a vyh|ašovanou Bankou
v Ceníku Ceské spořitelny, a.s, (dále jen ,,Ceník").

3. Banka připíše úrQky z peněžních prostředků na Účtu číslo 0502908369/0800 ve prospěch účtu číslo
,ždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.

rat si možnost připisování úroků z Účtu ve prospěch jiného běžného účtu vedeného Bankou.
_ -, llcllu Klient Bance sdělí písemně poštou nebo elektronicky. Účinnost takové změny nastane násIedující

pracovní den po obdžení žádosti Bankou za předpokladu, že oznámení změny bude Bance doručeno nejpozději
do 25. dne kalendářního měsíce. Pokud oznámenízměny Banka obdrží po této lhůtě, nabývá změna účinnosti
prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo Bance doruóeno 621,1ilp6ní:měnv

4. Klient platí Bance ceny zaslužb]Lpo§kytované Balkou BodleCeníku platného v dobr

5. Klient a Banka se dohoc
účtovány k tíži účtu číslc

í s vedením Účtu číslo

Klient má právo vybrat si k úhradě cen za služby poskytované Bankou jiný běžný účet vedený mu Bankou. Takovou
změnu Klient Bance sdělí písemně poštou nebo eleKronicky. Učinnost takové změny nastane následující pracovní
den po obdžení žádosti Bankou za předpokladu, že oznámení změny bude Bance doručeno nejpozději do 25. dne
kalendářního měsíce. Pokud oznámení změny Banka obdží po této lhůtě, nabývá změna účinnosti prvním dnem
měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo Bance doručeno oznámenízměny.

6. Klient a Banka se dále dohodli:

a) na těchto podmínkách vyhotovování a způsobu předávání výpisů z Účtu:

Výpisová řada K
íorma výpisů: elektronický výpis
frekvence vyhotovování výpisů: měsíční
způsob předávání výpisů: vystavení souboru s výpisem z Účtu ve formátu PDF na zabezpečeném serveru

Banky
jazykov á verze: český jazyk
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