
SMLOUVA O TERMÍNOVANÉM VKLADU
KB l S INDIVIDUÁLNÍ PEVNOU ÚROKOVOU

SAZBOU

Komerční banka, a.s.
se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

Město Mariánské Lázně
Sídlo: Ruská 155/3, Mariánské Lázně, PSČ 353 01, ČR
IČO: 00254061
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Vznik ze zákona č. 128/2000 Sb, č. 129/2000 Sb. a č. 131/2000 Sb.)

Velice si vážíme vašeho zájmu o produkty Komerční banky. Za účelem uspokojeni vašich přáni a potřeb uzavíráme s vámi
tuto smlouvu, na základě které vám, jako našemu klientovi, poskytneme následujici vkladový účet.

Termínovaný vklad s individuální pevnou úrokovou sazbou

vkladový účet číslo 94-4968310607/0100

výše a měna vkladu na účtu 10 000 000 KČ

Doba vkladu jednorázová, 3 měsíce, první doba vkladu od 29.7.2019 do 29.10.2019
Úroková sazba 1,56 % p.a..

Způsob nakládání s úrokem převod na účet 0012220000720331/0100

Nakládání s vkladem po ukončení
doby vkladu převod na účet 0012220000720331/0100

Způsob předávání výpisů z účtu elektronicky

Četnost zasílání výpisů z účtu měsíčně

Osoba oprávněná nakládat
s prostředky na účtu žádná Oprávněná osoba

Kontaktní adresa sídlo (sjednává se pro zasíláni Zásilek dle VOP)

Ostatní ujednání Sjednanou úrokovou sazbu jsme oprávněni změnit vždy v případě
poklesu vkladu pod částku 1 000 000,00 Kč a dále pak s účinnosti v
první den Doby vkladu následujici po doručeni písemného oznámeni o
této změně. O změně úrokové sazby vás budeme informovat vždy
minimálně 5 Obchodních dnů před její účinnosti. Novou výši sazby vám
sdělíme dopisem zaslaným poštou na Kontaktní adresu nebo
ele ktronicky na e-mailovou adresu
Yvona.svejnohova@,marianskelazne.cz .
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Společná ustanoveni

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
" Všeobecné obchodní podmínky banky (dále jen ,,VOP"),
" Podmínky vkladových účtů,
" Oznámeni o prováděni platebního styku,
" Oznámeni o minimálním počátečním vkladu a minimálním zůstatku,
" Sazebník (v rozsahu relevantním k této smlouvě).

Podpisem této smlouvy potvrzujete, že:
" jsme vás seznámili s obsahem a významem dokumentů, jež jsou součásti této smlouvy, a dalších dokumentů,

na které se v nich odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasíte,
" jsme vás upozornili na ustanoveni, která odkazuji na shora uvedené dokumenty stojící mimo vlastni text smlouvy

a jejich význam vám byl dostatečně vysvětlen,
" jsme vás před uzavřením smlouvy informovali o systému pojištěni pohledávek z vkladů a o informačním přehledu,

který je k dispozici na webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu,
" v případě, že smlouvu uzavíráte elektronicky, jsou vám známy příslušné informace ke smlouvám o finančních

službách uzavíraných na dálku,
" berete na vědomi, že nejen smlouva, ale i všechny výše uvedené dokumenty jsou pro vás závazné, a že nesplněni

povinnosti či podmínek uvedených v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako nesplněni
povinnosti a podmínek vyplývajicich ze smlouvy.

Podpisem smlouvy:
" berete na vědomi, že jsme oprávněni nakládat s údaji podléhajicimi bankovnímu tajemství způsobem dle článku

28 VOP,
" udělujete souhlas dle článku 28.3 vop, jste-li právnickou osobou,
" udělujete souhlas s tím, že jsme oprávněni započítávat své pohledávky za vámi v rozsahu a způsobem stanoveným

ve VOP.

Na náš smluvní vztah dle této smlouvy se vylučuje uplatněni ustanoveni § 1799 a § 1800 občanského zákoníku
o adhezních smlouvách.

pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této smlouvě význam stanovený v tomto dokumentu a v dokumentech,
jež jsou nedílnou součásti této smlouvy.

Závěrečná ustanoveni

Zavazujete se odeslat tuto smlouvu (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) k uveřejněni v registru smluv
bez prodlení po jejím uzavřeni. Za tím účelem vám zašleme znění této smlouvy (včetně všech dokumentů, které tvoří
její součást) na e-mailovou adresu yvona.svejnohova@marianskelazne.cz .

V Mariánských Lázních dne 29.7.2019

Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

jméno:
Funkce: bankovní poradce
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V Mariánských Lázních dne 29.7.2019

Město Mariánské Lázně

vlastnoruční podpis

Ing. Martin Kalina

sta rosta
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