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PRILOHA
RAMCOVÉ SMLOUVY o PLATEBNÍCH A BANKOVNÍCH SLUŽBÁCH

Klient
jméno a příjmení/název Středočeský kraj

RČ/datum narození/IČ 70891095

SPECIFIKACE _ PLATEBNÍ KARTA

Banka vydala a dále povede platební kartu (dále jen ,,PK“) dle níže uvedených parametrů a

nastavení:

a) Parametry PK:

0 Držitel PK:

o jméno a příjmení:

O rodné číslo, u cizozemců datum naroZení:

0 Typ PK: MasterCard Embosovaná karta - Business.

0 Vydat PK S funkcí Bezkontaktních transakcí: ne.

0 Režim vydání PK: Standard.

b) Nastavení PK:

0 ]méno Držitele PK uveďte na PK: ve Stejné podobě jako ve Specifikaci.

0 Uvést na PK název Klienta: ano - ve stejné podobě jako ve Specifikaci.

0 Platební účty, ke kterým bude PK vydána:

O Hlavní platební účet č. v měně CZK (dále jen „Hlavní PÚ“).

0 Týdenní limit

O POS:

O ATM:
O Celkový:

0 Povolení pro E-Commerce ano.

0 Povolení pro Zobrazování zůstatku PÚ prostřednictvím ATM: ne.

0 Volitelné Doplňkové služby:

o Cestovní pojištění: Quality.

O Pojištění Zneužití PK, ztráty dokladů či klíčů nebo odcizení či Zneužití mobilního

telefonu: Extra.

0 PK a PIN budou Držitelí PK předány osobně v Obchodním místě Banky: Mariánské

náměstí 2, 110 00 Praha 1.

Parametry již vydané PK uvedenou V bodě 1. a) nelze změnit. Změna údajů představujících

parametry PK je možná pouze formou ukončení platnosti PK a vydání nové PK s novými

parametry.

Klient je povinen zajistit, aby osoba, které za Klienta či jeho jménem využívá PK, byla vždy

řádně Seznámena se Smlouvou O platební kartě včetně této Specifikace, KOP, VOP, Ceníkem a

dalšími dokumenty, které se k PK vztahují. Klient se zavazuje, že tato osoba 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 tato osoba poruší podmínky

stanovené v těchto dokumentech a je zavázán k úhradě případné škody způsobené Bance

porušením těchto podmínek či povinností.

Zvláštní ustanovení: nesjednáno.
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