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(ďalej len "VÚB, a.s." alebo ••banka")

(ďalej len "potvrdenie")

K účtu číslo:

Majiteľ účtu:
Obchodné meno:
Sídlo/miesto podnikania:

IČO / rodné číslo:
Číslo klienta:
Zaregistrovaný:
Dokument:
Konajúci prostredníctvom:
Daňový rezident
Číslo telefónu:
E-mail:

Potvrdenie o modifikácii flexibiznis účtu

22425202/0200

OBEC VELKE BIEROVCE
VELKE BIEROVCE
91311 TRENC.STANKOVCE,SLOVENSKO
00312142
312142
SAMOSPRÁVA
OSVEDČ. O ZVOLENÍ ZA STAROSTU 1/2003
ING. JÁN MARCINÁT

032/6496330

(ďalej len "majiteľ účtu" alebo "klient")

Obchodné miesto:
Trenčín

Mierové Námestie 37
91162 Trenčín

Fax:

Podpisom tohto potvrdenia o modifikácii flexibiznis účtu majiteľom účtu a bankou sa toto potvrdenie stáva súčasťou Zmluvy o bežnom účte a
poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu,

1. Produkty a služby dodatočne zriadené v rámci f1exibiznis účtu:

nonstop ban king:
Služba: Internet banking

2. Produkty a služby zanikajúce a vyradené z flexibiznis účtu:

2a) Produkty a služby zanikajúce: I
Majiteľ účtu a banka sa dohodli, že podpisom tohto potvrdenia o modifikácii majiteľ účtu ruši produkty a služby a ároveň zanikajú všetky zmluvy k
produktom a službám uvedených v tejto časti.

nonstop banking:
Služba: Internet 8anking Plus

2b) Produkty a služby vyradené z flexibiznis účtu:

Majiteľ účtu a banka sa dohodli, že podpisom tohto potvrdenia o modifikácii všetky zmluvy k produktom a služb uvedených v tejto časti zostávajú
naďalej v platnosti ale budú spoplatňované ako samostatné produkty a služby podľa platného Cenníka VÚB, a.s ..
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3. Aktuálny zoznam produktov a služieb v rámci flexibiznis účtu:

o Papierové výpisy k bežnému účtu:
o cyklus výpisov:
o spôsob odovzdávania výpisov:

o Poplatky za:
o výber hotovosti platobnou kartou z bankomatu VÚB banky:
o ostatné odoslané platby:
o odoslané platby cez vybrané kanály nonstop bankingu na účty v rámci VÚB v počte v zmysle platného Cenníka VI ÚB, a.s.

o Fondový účet: Číslo účtu: 11690022425202
o MasterCard Business Držiteľ: JÁN MAZÁŇ
o Internet banking
o zasielanie SMS správ o pohyboch na bežnom účte, o použití platobnej karty, alebo o inom zvolenom type upozorni nia v priebehu mesiaca: 10 ks

Mesačne k ultimu mesiaca
poštou

5ks
30 ks

Miesto: Trenčín Dátum: 05.01.2011

<, (
Miesto: "Ir li:.. lA. U t •..•. Dátum:

Za banku: Za majiteľa účtu:

(POdpis) (podpis)

--------------~----------.~
(POdpis) I (podpis)
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