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RAMCOVE sMLoUVY O PLATEBNÍCH A BANKOVNÍCH SLUŽBÁCI-I

jméno a příjmení/název Středočeský kraj

RČldatum narozenílIČ 70891095Klient

SPECIFIKACE - ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ
HOMEBANKING

1. Banka poskytla Klientovi elektronický platební prostředek Homebanking (dále jen „HB“) a

provedla prvotní nastavení HB.

2. Klient bere na vědomí, že Uživatelé mají přístupová práva ke službám a ke všem informacím

o účtech, poskytovaným prostřednictvím HB.

3. Do HB jsou připojeny tyto Účty Klienta:

všechny Účty

vybrané Účty a jejich Seznam

I 6000 / 6000 / 6000

I 6000 / 6000 / 6000

I 6000 / 6000 / 6000

4. Základní Platební účet, na jehož vrub budou účtovány ceny za Služby související

S poskytováním HB:

5. Systémový administrátor HB:

`méno a příjmení [

`azyk komunikace čeština

Heslo k Ověření Transportního certifikátu bude Systémovému administrátorovi předáno následovně:

nebudegenerováno - náhrada

kontaktní údaje (uveďte alespoň `eden kontaktní údaj):

tel. 257280856 ıìle-mail

6. Instalace I-IB:

Instalace I-IB již byla provedena.

7. Klient může HB využívat rovněž pro připojení a disponování jako „Hlavní klient“ na účtech

vedených Bankou pro Klienty, se kterými si zároveň Klient toto disponování dohodl (dále jen

„Připojený klient“).

8. Připojení účtů Připojenćho klienta k I-IB bude sjednáno v příloze Rámcové smlouvy

„Specifikace - Elektronické bankovnictví - I-Iomebanking“, sjednané mezi Bankou a Připojeným

klientem, kde bude uveden Seznam aktuálně připojených účtů.

9. Souhrnný Seznam účtů Přìpojených klientů je uveden v samostatném dokumentu. Tento Seznam

bude Bankou vyhotoven pouze v případě, že bude sjednána příloha Rámcové smlouvy

„Specifikace - Elektronické bankovnictví - Homebanking“ S prvním Připojeným klientem, a

bude průběžně Bankou jednostranně aktualizován tak, aby odpovídal aktuálnímu stavu a počtu

účtů Připojených klientů připojených k I-IB na základě této Specifikace.
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10.Klient je povinen zajistit, aby osoby, které za Klienta či jeho jménem využívají HB nebo se 
podílejí na jeho využívání, byli vždy řádně seznámeni se Smlouvou o Elektronickém 
bankovnictví včetně této Specifikace a jejích příloh, KOP, VOP, Ceníkem a dalšími dokumenty, 
které se k HB vztahují. Klient se zavazuje, že tyto osoby v plném rozsahu splní závazky 
vyplývající pro Klienta Z těchto dokumentů, jakož Z obecně závazných právních předpisů. 
Klient nese vždy plnou odpovědnost za případy, kdy tyto osoby poruší podmínky stanovené v 
těchto dokumentech a je zavázán k úhradě případné škody způsobené Bance porušením těchto 
podmínek či povinností. 

11.Zvláštní ustanovení: Banka a Klient se dohodli, že pro souhrnný přehled o Uživatelíclı bude 
vyhotoven Seznam Uživatelů S přístupem do HB. 
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