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ČESKA S Korporátníbankovnictví
spořitelna

Smlouva o investičním účtu

a

Obchodní firrna (název): Statutární město Jihlava
Sídlo (místo podnikání): 58601 jihlava, Masarykovo náměstí 97/1
IČO: 00286010
(dále jen wKlient")

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

1. Banka se zavazuje zřídit od 4. 6. 2019 Klientovi investiční účty (dále jen jičty") v níže uvedených měnách s níže
uvedenými čísly:

EUR 8255542/0800
USD 8255622/0800

Klient je zařazen ve skupině KORPORÁTNÍ KLIENTI.

2. Účty slouží zejména k evidováni peněžních prostředků, které jsou součásti majetku Klienta obhospodařovaného
Bankou (dále jen nobhospodařovaný majetek") na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů (dále
jen ,smlouva o investováni"). Peněžní prostředky na účtech je Banka povinna používat k financování investic v rámci
obhospodařováni majetku a za tímto účelem je Banka oprávněna nakládat s peněžními prostředky na účtu. Peněžní
prostředky, které jsou součásti obhospodařovaného majetku, je Banka povinna připisovat na účet vedený v příslušné
měně. Klient se zavazuje zajistit na účtu dostatek peněžních prostředků ke splněni všech svých peněžitých závazků
vyplývajících ze smlouvy o investování. Peněžní prostředky na účtech jsou vkladem ve smyslu zákona o bankách.

3. Klient a Banka se dohodli, že peněžité vklady na účtech Banka nebude úročit.

4. Banka a klient se dohodli na měsični frekvenci vyhotovování výpisů z účtů. Společně s výpisem z účtů bude Klientovi
zasílána Zpráva o vývoji hodnoty spravovaného majetku dle smlouvy o investování.

5. Banka je oprávněna účtovat si za poskytováni bankovních služeb ceny podle Sazebníku České spořitelny, a.s., pro
bankovní obchody - komerční klientela (malé a střední firmy a velké korporace) platného v den provedeni
zpoplatňovaného úkonu..

6, Klient prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že byl před podpisem smlouvy seznámen se systémem pojištěni
pohledávek z vkladů v rozsahu Informačního přehledu, že mu porozuměl a že ho převzal.
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7. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řidl Všeobecnými obchodními
podmínkami České spoňtelny, a.s. (dále jen ,VOP"). Klient prohlašuje, že obdržel VOP, že je mu znám obsah VOP
a že s nimi bez výhrad souhlasí.

V Praze ' dne

za Českou spořitelnu, a.s.:

po'p'·'
Ing. Petr Nejedlý

veřejný sektor - velcí klienti
titul, jméno, příjmení, funkce, org. složka

podpis: '

Viet Anh Doan
veřejný sektor - velci klienti

, titul, jméno, příjmení, funkce, org. složka

Klient:

Za Klienta:

Statutární město jihlava
podpis(y), příp. razítko

příjmení, jméno, titul
pohlaví
trvalý nebo jiný pobyt
rodné číslo (datum narozeni)
druh a číslo průkazu totožnosti (včetně série)
datum vydání průkazu totožnosti
doba platnosti průkazu totožnosti
stát, popř. orgán, který průkaz totožnosti vydal
státní občanství

Koubová Karolína, MgA.
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