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Smlouva o elektronické komunikaci mezi bankou a klienty
Sberbank Online Banking
Sberbank CZ, a. s. se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČO: 25083325,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353
zastoupená pověřeným/i zaměstnancem/i:

(dále jen „banka“)
a
Identifikační kód instalace:

nová Smlouva

změna – dodatek

N/A

Příjmení a jméno (event. všechna jména), obchodní firma

Korespondenční adresa, sídlo

Statutární město Třinec

Jablunkovská 160, 73961 Třinec

Rodné číslo (datum narození), IČO

Poplatky k tíži účtu

00297313

--

Zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném

Spisová značka

--

--

Zastoupený/á
Příjmení, jméno

Na základě
.

jiné -

(dále jen „klient“)
uzavírají ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“) tuto smlouvu o elektronické komunikaci mezi bankou a klienty – Sberbank Online Banking (dále
jen „smlouva“).
1.

2.

3.

4.

Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek pro vzájemné elektronické předávání dat prostřednictvím systému
Sberbank Online Banking. Banka za podmínek touto smlouvou stanovených umožní klientovi elektronický přístup k jeho
účtům, aktivní nebo pasivní přístup k účtům.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- Obchodní podmínky pro elektronický styk s bankou – Sberbank Online Banking (dále jen „Podmínky SOB“)
- Sazebník poplatků
- Všeobecné obchodní podmínky
Práva, povinnosti, termíny pro zpracování platebních příkazů, programové vybavení a odpovědnost banky a klienta jsou
specifikovány v Podmínkách SOB. Práva a povinnosti neupravené v Podmínkách SOB se řídí Všeobecnými obchodními
podmínkami. Ostatní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, přednostně pak
ustanoveními občanského zákoníku. Klient svým podpisem stvrzuje, že převzal Podmínky SOB, Sazebník poplatků a
Všeobecné obchodní podmínky a seznámili se s jejich obsahem.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. Klient oprávněn prostřednictvím žádosti
požádat banku o znovu vydání přístupových údajů. Banka na základě této žádosti do 3 (tří) bankovních pracovních dnů
ode dne jejího podpisu připraví k předání nebo odeslání nové přístupové údaje. V případě, že je tento dokument

dodatkem, nahrazuje tato smlouva smlouvu o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem – Sberbank Online
Banking číslo -- ze dne -- včetně případných dodatků. Banka je současně povinna uskutečnit dodatkem sjednané
změny a podmínky ve lhůtě 3 (tří) bankovních pracovních dní od data jeho podpisu.
5.

Tuto smlouvu lze měnit dohodou stran ve formě písemných dodatků a způsobem stanoveným ve Všeobecných obchodních
podmínkách.

6.

Tato smlouva může být ukončena kdykoli i bez udání důvodu písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran. Výpověď
smlouvy ze strany klienta je účinná následující pracovní den po jejím doručení Bance, není-li dohodnuto jinak. V případě
výpovědi ze strany banky činí výpovědní lhůta 2 (dva) měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
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7.
8.

9.

následujícího po jejím doručení klientovi. Pokud je bance vrácena zásilka jako nedoručená, nastávají účinky doručení
dnem jejího vrácení bance.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
Klient bude disponovat prostřednictvím Sberbank Online Bankingu s následujícími účty:
1.

Číslo účtu
4211220079

2.

4205105162

pasivní1

Klientské číslo
063779

Číslo účtu
9.

063779

10.

3.

11.

4.

12.

5.

13.

6.

14.

7.

15.

8.

16.

pasivní1

Klientské číslo

Klient (majitel účtů) tímto uděluje plnou moc k elektronické komunikaci, k disponování s prostředky na níže uvedeném
účtu/uvedených účtech, k převzetí bezpečnostních obálek s jeho přístupovými údaji a k případné aktivaci a využívání služby
Smart Banking:

Příjmení a jméno

Rodné číslo nebo datum narození
(u cizozemců také číslo pasu a st.
příslušnost), číslo občanského
průkazu/pasu

Podpis uživatele

10. V souvislosti s touto smlouvou berou uživatel i klient na vědomí, že banka bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat
jejich osobní údaje (zejména jméno, příjmení, adresu, rodné číslo, údaje o účtech a platbách a další relevantní osobní
údaje), které banka od klienta či uživatele získala či získá, nebo které banka shromáždí vlastní činností či jinak (například
z veřejně přístupných zdrojů či z neveřejných rejstříků a evidencí), a to v rámci svého obchodního vztahu s klientem, tj.
zejména pro účely plnění smlouvy uzavřené s klientem, plnění právních povinností vztahujících se na banku a pro účely
oprávněných zájmů banky. Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem. Osobní údaje tedy nemají klient ani
uživatel povinnost poskytnout, avšak v případě jejich neposkytnutí nemůže dojít k uzavření smluvního vztahu. Způsob,
rozsah a podmínky zpracování osobních údajů klienta a uživatele ze strany banky jsou uvedeny v dokumentu Informace
pro klienta o zpracování a ochraně osobních údajů. Klient a uživatel svými podpisy potvrzují, že před podpisem této smlouvy
byli s platným zněním Informace pro klienta o zpracování a ochraně osobních údajů řádně seznámeni. Dokument Informace
pro klienta o zpracování a ochraně osobních údajů je zároveň dostupný na vývěsce každé pobočky banky a rovněž na
internetových stránkách banky. Uživatel i klient berou na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů mají
právo požadovat od banky přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést
námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Zároveň mají právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů, případně u jiného příslušného dozorového úřadu.
11. Uživatel souhlasí s oprávněním banky pořídit si na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, pro účely splnění povinností podle tohoto
zákona, fotokopie dokladů, na jejichž základě je jeho identifikace prováděna. Banka zpracovává osobní údaje včetně
rodného čísla uživatele za účelem a v rozsahu nutném pro plnění zákonných povinností banky, smluvních práv a povinností
banky a ochrany práv banky.
12. Vyplňte pouze v případě, je-li klient fyzická osoba:

Oprávnění uživatele zaniká smrtí klienta

13. Přehledy uskutečněných platebních transakcí a informace o zůstatku v:
češtině

angličtině

němčině

14. Klient a jeho jménem aktivní uživatel bude disponovat prostřednictvím Sberbank Online Bankingu s výše uvedenými účty
do výše limitu.

Zatrhněte v případě, že požadovaný přístup má být pouze pasivní. Pokud má být přístup aktivní, nezatrhávejte. Pasivní elektronický přístup
k účtu znamená monitorování stavu účtu a provádění pasivních operací vymezených v části II Podmínek. Aktivní elektronický přístup k účtu
znamená monitorování stavu účtu a provádění aktivních operací vymezených v části II Podmínek.
1
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Je-li sjednán způsob autorizace prostřednictvím podpisového certifikátu, pak musí být sjednán tzv. limit podpisového
certifikátu - limit pro odchozí transakce pořízené prostřednictvím Sberbank Online Bankingu je denní. Maximální výše limitu
je
. Limit se vztahuje pouze na odchozí transakce pořízené prostřednictvím Sberbank Online Bankingu a
nevztahuje se na odchozí transakce pořízené prostřednictvím Sberbank Online Bankingu mezi účty vedenými ve Sberbank
CZ, a.s. v rámci jednoho uživatelského přístupu k těmto účtům a na založení trvalých příkazů. Limit je stanoven pro
všechny účty kumulativně. Uživatelský přístup je definován přihlašovacím jménem do Sberbank Online Bankingu.
Stanovení limitu podpisového certifikátu je v této smlouvě povinný údaj.
Způsob autorizace aktivních operací2 a stanovení limitu:
Způsob autorizace (nepovinný)
tel. číslo pro SMS ověření:

Výše limitu v Kč

Typ limitu3
denní

týdenní

4

přihlašovací jméno a SMS ověření, č. tel.

Způsob autentizace uživatele pro pasivní přístup5
15. Způsob převzetí bezpečnostních obálek:

měsíční

osobně

poštou

16. Klient prohlašuje, že jeho korespondenční adresa uvedená v záhlaví tohoto dodatku je shodná s adresou bydliště klienta
ve smyslu § 80 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
17. Klienti svým podpisem potvrzují, že od banky obdržel s dostatečným předstihem před uzavřením této smlouvy povinně
poskytované informace v rozsahu stanoveném zákonem č. 370/2017 Sb., zákon o platebním styku, ve znění pozdějších
předpisů.
18. Pokud je jakákoli smluvní strana osobou, jejíž smlouvy se povinně zveřejňují podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, dohodly se smluvní strany, že pouze banka zveřejní tuto smlouvu, veškeré její součásti a dohody o
její změně v Registru smluv bez zbytečného odkladu po jejich uzavření.

, dne:

Razítko a podpis banky

Razítko a podpis klienta

Druh a číslo průkazu totožnosti

Vyberte jeden ze způsobu autorizace aktivních operací.
V případě požadavku na limit zaškrtněte pouze jeden typ limitu.
4
výše limitu je nepovinný údaj
5
Vyplňte pouze v případě pasivního přístupu uživatele.
2
3
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