
ČESKÁ'E

V.: i běžném účtu

Česká tpořitelna. Praha lv Olbmchtova 1929/62. PSČ 140 00, IČ: 45 'Zl 41 nh

zapsaná n obchodním rejstľlku vedeném Městským soudem v Praze oddll B. vložka 1171

Komerční
centrum

Ústi nad
Labem, Ústi m La hem. VMVírové náměstí 2» Psč, ,400 [-1:

(dá/e jen „Banka ')

a

Obchodni firma (název). Povndi Ohře. státní Dodnik

Sídlo (mlsto podnikání) Chomutov.
Bezručova

4512.
PSČ 430 03

IČ' 708 5:12] ?11111

zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ú stí nad Labem Oddíl A1 vložka 13052

(dále jen „Ma/ne! Učíu 'J

uzavírají d|e příslušných ustanovení obchodního zákon lku tuto

Smlouvu běžném účtu

(dále jen Smlouva)

1 Banka se zavazuje zřídil ode dne Majiteli Účtu běžný účet. kterému přídeluje číslo:

banka si:: zavazuje přijímat 11h účet 5:1 uskutečňovat n ného vklady, platby u Výplatvv Učet bude veden í'. mene CZK (dále jen

Učel).

Pro přeshraniční Platební styk přldělule Banka tomuto Učtu mezinárodní číslo (IBAN):

2. Majitel Účtu Banka 4:; dohodli. že Majitel Účtu jakožto klient Banky bude veden H:- skupině KOMERČNÍ KLIENTI

3. Účtu k. Banka se že na Účtu budou denně roční úrokovou sazbouMajitel dohodli. peněžní prostied ky u ročeny zvýhodněnou

v závislosti na zůstatku na Učtu podle pasem:

Banka je oprávněna změnit výši úrokových sazeb pro jednotlivá Dásma nebo rozsah Počet pásem, Změnu

úrokových sazeb
a den účinnosti této změny Banka Majiteli Učtu oznámí písemně r. priměřeném časovém Dředstíhu,

Pokud Majltel Učtu nebude s navrhovanou změnou souhlasil a: doručí Bance nejpozději dva obchodnl dny přede

dnem předpokládané účinnosti
změpy úrokových sazeb plsemný nesouhlas navrhovanou změnou. pak pro

další

úročení peněžních prostředků na Uelu smluvní. strany sjednávaJl. že ode dne, kdy měla nastal účinnosl změny

úrokové sazby, budou peněžní proslľedky m Učtu úračeny roční úrokovou sazbou pro běžné ucay stanovenou

n Oznámení České spomelny. as., :-J úrokových sazbách
pro

komerční klienly.

5 Banka m zavazuje připsal úroky n peněžních proslředků na Účtu ve prospěch Účlu vždy k posledn imu dnl kalendářního

měsíce pokud den ph'psáni pñpadne |ł=l obchodní den, Pripadne-li den DřiDsán| nr. neobchodní den, Banka vypočítá 'u

pñpíše úroky poslednímu obchodnímu dni přlslušného měsíce úroky za zbývaj Icl neobchodni den/dny příslušného

kalendářnlho měsíce pl'iplše v následujícím kalendářním měsíci.

6 Majitel Účtu a Banka se dohodli na měsiční írekvencl vyholovovanl výpisů yí Účlu JB: lomlo způsobu předávání výpisů

n Účtu

AE adresupošlou

Povodí Ohře. státní podnik

Bezručova 4219

430 03 Chomutov

7. Majitel Účlu je povinen platil Bance
ceny

u: služby poskytované Bankou Dod le Sazebníku České spořítelný a.s.. pro

bankovní obchody platného v den provedeni zpoplatňovaneho úkonu

8' Malitel Účtu souhlasí s tím. aby Banka poskytovala bankovní iníormace Jeho závazclch, ekonomické financni situaci pro

potreby obchodních partnerů (prostřednictvím bank)

Joss; m 'px-m: 112



9' Osíatni smluvních slran touto Smlouvou se řídí obchodnímipráva povmnostl výslovně neupravené plalnýmí Všeobecnými

podmínkami České spořitelny, a.s. (dále Jen VOP), které Isou nedílnou součásti této Smlouvy'

il). Majitel Účtu prohlašuje, že je mu znam obsah VOP :v že s nimi bez výhrad souhlasí

11.Srnlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami

12. Majitel Účtu polvnuíe podpisem telo Smlouvy, že zároveň převzal jeden její stejnopls

V Ústí nad Labem

za Českou spořilelnu. as

Komerční cen u l'lstí nad Labem Komerční centrum Ústí nad

titul. Jmeno, příjm funkce, org.
složka titul, jmeno, přijmení, íunkce. org

Labem rd slož
slo

ka

účtu: PovodíMajitel Ohřev statni podnikr

Za Majilele účlu právnickou osobu.

přijmení, jméno, titul

Dohlaví

trvalý nebo JIný Dobvt

rodné číslo (datum narození)

místo narození

druh a číslo Drükazu totožnosti (včetně série)

datum vydání průkazu totožnosti

doba platností pn'íkazu totožnosti

stat, popř orgán. který průkaz totožnosti vydal

státní občanství

:5559 Di 22009 w;


