
ČESKÁE

DODATEK C.

E Smlouvě IO] běžném účtu

Česká spořitelna. Praha 4, Olbrachíova 1929/52v PSČ ílllľ 00. IČ: 45 ?Zl 47 BZ

zapsaná v obchodním rejstííku vedenem Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Komerční cenímm Ústí nad Labem. Ústí nad Labem. MI rově náměstí 2. PSČ 4oq .1:5

(dále fen „Banka ")

Obchodní firma (název) Povodí Ohře. statni podnik

Sídlo (misto Dodnikánl). Enomutov
Bezručova

431% ?SŠ 430 03

IČ: 703 i*: 988

zapsaná tv. obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem n Ústi nad Labem, oddíl A. vložka 13052

(dále [EH „ Ma/itel Účtu')

uzavírají tento Dodatek Č ke smlouvě běžněm účtu

vedeného Bankou (dale jen .Dodalek')

1, Smluvni strany sr od dne účinnosti tohoto Dodatku dohodly nasledujici:

Majitel Účtu a Banka se. dohodll, že peněžní prostředky na Účtu budou úročeny denně zvýhodněnou roční úrokovou sazbou

v závislosti na zůstatku 1P. Učlu podle pásem'

Banka
je oprávněna změnit výši úrokových sazeb pro jed notliva pásma nebo rozsah a počet pásem. Změnu úrokových

sazeb
den účinnosti léto změny Banka Majilelt Učlu oznámí písemně v Dñměřenem časovém Dředsltnu Pokud Majitel

Učíu nebude s navrhovanou změnou souhlasil doručí Ba nce nejpozději dva obchodní dny přede dnem Předpokládané

účinnosti
změny úrokových sazeb písemný nesouhlas s navrhovanou změnou. pak pro

další úročení peněžních

prostředků 'to'
Llčtu

smluvní strany sjed návajl, že ode dne, kdy mela nastat účinnost změny úrokové sazby, budou peněžní

prostředky na Učlu úročeny roční úrokovou sazbou
pro

běžné úcty stanovenou v Oznámení České spořitelny. a.s.„

sazbách pro komerční kllenWúrokových

2 Ostatní ustanovení Smlouvy o běžném účtu zůstávají nezměnéna

use: miznne 112



3 Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami

Víe) Ústí nad l ahem dne

vk. Českou spořitelnu, a.s.: L

Dodois:

Ředitel Bankovní
poradce

Komerční centrum Ústí nad Labem Komerční centrum Usti nad Labem

titulv jmenoi příjmení funkce org'
složka titu l. jmeno, přijmení, íunkcei org.

složka

Majitel účtu Povodí Ohl'ev státní podnlk

Za Majitele účtu právnlckou osobu:

přijmení, Jméno, titul

pohlaví

tmely' nebo jiný pobyt

rodné číslo (datum narození)

místo narození

druh Číslo průkazu totožnosti (včetně serie)

datum Wdáni prů kazu totožnosti

dnha platnosti průkazu totožnosti

stát, popř. organi který průkaz totožnosti vydal

Státní občanství

:ses: Ot/ZDDP 212


