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Příkaz (vyplní klient) 

Klient:  Statutární město Přerov 

Sídlo:  75002 Přerov - Přerov I-Město, Bratrská 709/34 

IČO: 00301825 

V souladu s ustanoveními Rámcové smlouvy o vedení vkladových účtů ze dne 11.06.2019 dávám Bance příkaz: 

 ke zřízení jednorázového vkladového účtu a k převodu peněžních prostředků z účtu na tento vkladový účet; 

 ke zřízení vkladového účtu s obnovováním a k převodu peněžních prostředků z účtu na tento vkladový účet 
(převod úroků z vkladového účtu na účet); 

 ke zřízení vkladového účtu s obnovováním a k převodu peněžních prostředků z účtu na tento vkladový účet 
(přípis úroků z vkladového účtu na vkladový účet); 

 ke zvýšení vkladu na vkladovém účtu s obnovováním č.       
a k převodu peněžních prostředků z účtu na tento vkladový účet; 

 ke snížení vkladu na vkladovém účtu s obnovováním č.       
a k převodu peněžních prostředků z tohoto vkladového účtu na účet; 

 ke změně níže uvedených parametrů na vkladovém účtu č.       

 Způsob předání Konfirmace/Potvrzení: 

 poštou na adresu:       

 e-mailem:       

 Typ vkladu (jednorázový vklad nebo vklad s obnovováním) 

 jednorázový 

 s obnovováním (převod úroků z vkladového účtu na účet) 

 s obnovováním (přípis úroků z vkladového účtu na vkladový účet) 

 Doba vkladu:       

 Účet určený k převodu úroků z vkladu:       

 Účet určený k převodu peněžních prostředků z účtu ve prospěch vkladového účtu č.:       

 ke zrušení vkladového účtu č.:       
a k převodu peněžních prostředků z tohoto vkladového účtu na účet vedený Bankou č.:       

ve výši a za podmínek níže (dále) stanovených: 

měna: CZK  

V Přerově dne 16.07.2019 

Za Klienta: 
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Potvrzení  

Banka tímto potvrzuje provedení příkazu klienta: 

Klient:  Statutární město Přerov 

Sídlo:  Bratrská 709/34, Přerov - Přerov I-Město, PSČ 750 02 

IČO: 00301825  

V souladu s ustanoveními Rámcové smlouvy o zřizování a vedení vkladových účtů ze dne 11.6.2019  Česká spořitelna, 
a.s. potvrzuje 

 
 

 

ve výši a za podmínek dále stanovených: 

Měna: CZK 

 

Kontaktní adresa a způsob doručení Konfirmace/Potvrzení: e-mail cestou na adresy dle Rámcové smlouvy 

Účet určený k převodu úroků z vkladu: 

Účet určený k převodu peněžních prostředků z účtu ve prospěch vkladového účtu: 

V Praze dne 17.7.2019 

za Českou spořitelnu, a.s.: 


