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spořitelna

Dodatek ke smlouvě

o poskytování služby BUSINESS 24

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/52, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddil B, vložka 1171

(dále jen "Banka")

a

Městská část Praha-Kunratice "* _

Příjmení, jméno a titul / obchodni firma I název

 

K Libuši 7/10, Praha, 14800, Česká republika

TrvaÍý pobyt / sidlo / místo podnikání

  

331134 ,

RČ (datum narození) / IČ

(dále jen "Klient")

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o poskytování služby BUSINESS 24

(dále jen "Dodatek"):

Smluvní strany se dohodly, že prostřednictvím služby elektronického bankovnictví BUSINESS 24 budou uzavírat také dohody o

individuálních měnových kurzech v rámci zahraničního platebního styku. Při sjednávání těchto dohod se bude postupovat podle

ustanovení Podmínek o sjednávání smluv prostřednictvím elektronického bankovnictví

Smluvní strany si ode dne účinnosti tohoto Dodatku dohodly, že Smlouva o poskytování služby BUSINESS 24 (dále jen

„Smlouva“) se mění takto:

1. Hlavnim (primárním) účtem pro účely Smlouvy se stanovuje běžný účet Klienta:

čislo: měna: CZK.

2. Speciální ustanovení Smlouvy

- Klient a Banka se dohodli na společném jednání Zmocněných osob:

El ANO El NE "

- Banka bere na vědomí, že Klient zmocnil k některým úkonům prováděným prostřednictvím služby BUSINESS 24

Zmocněné osoby. Rozsah zmocnění je uveden v Uživatelské příručce služby BUSINESS 24.

3. Zmocněné osoby:

IZIANO E_l NE
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|) Zmocněná osoba:

Příjmení, jméno a titul

Rodné číslo

česká republika

Adresa trvalého pobytu

ll) Zmocněné osoba:

Příjmení, jméno a titul

Rodné číslo

Česká republika

Adresa trvalého pobytu

44 Klient bere na vědomí, že pokud:

- první ověřené přihlášení neproběhne do 120 dnů ode dne platnosti bezpečnostních údajů, popřípadě se

. Zmocněná osoba se sama zrušíjako uživatel,

přestává být Zmocněná osoba Uživatelem a zmocnění udělené jí Klientem se považuje za odvolané.

5. Klient potvrzuje a Banka bere na vědomí, že (i) ke dni účinnosti tohoto Dodatku Klient odvolal zmocnění k právním

jednáním prováděným prostřednictvím služby BUSINESS 24, udělená ve Smlouvě těm osobám, které již nejsou jako

Zmocněné osoby uvedené v tomto Dodatku (dále jen „Nahrazovaně Zmocněné osoby“), a že (ii) zmocnění udělená

Nahrazovanými Zmocněnými osobami jednotlivým uživatelům služby BUSINESS 24 před uzavřením tohoto Dodatku,

která dosud nebyla odvolaná, zůstávají v platnosti, dokud nebudou odvolaná Klientem nebo Zmocněnými osobami

specifikovanými v tomto Dodatku.

6. Ostatni ustanoveni Smlouvy zůstávají nezměněna.

7. Změny vyplývající z tohoto Dodatku budou pro Klienta ze strany Banky aktivovány ve lhůtách uvedených v Uživatelské

příručce služby BUSINESS 24.

 

 

2 5. m. 2019

V(e) WAR dne

Majitel dětu: Městská ěástřraha-Kunratice

Zastoupen(a):

Za Majiteleýučtu - právnickou osobu; *

V(e) [Dl/“7 6 dne

Česká spořitelna, a.s. , )

Viet Anh Doan.
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