
~VÚBBANKA
VúB, as., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1
Oddiel: Sa, Vložka č. 341/8, ICO: 31320155, vub.sk

ďalej len ("VÚB, as. ")

Majitel' účtu:
Obchodné meno:
Sídlo:

OBEC VELKE BIEROVCE
VELKE BIEROVCE
91311 TRENC.STANKOVCE, SLOVENSKO
00312142
312142

IČO:
Číslo klienta:
Daňový rezident
Číslo telefónu:
E-mail:

032/6496330

Potvrdenie o využívaní služieb nonstop bankingu

(ďalej len "potvrdenie")

Číslo účtu: 22425202/0200

\l!I V zastúpení

ďalej len ("užívatel"')

Užíva tel':
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

JÁN MARCINÁT
VEĽKÉ BIEROVCE 123
91311 TRENČiANSKE STANKOVCE, SLOVENSKO

Rodné číslo:
Číslo klienta:
Daňový rezident
Číslo telefónu:
E-mail:

100714475

0326496595

nonstop banking:
Služba: Internet banking

Poplatky nonstop bankingu účtované z
bežného účtu: 22425202/0200

Obchodné miesto:
Trenčín

Mierové Námestie
91162 Trenčín

Mena účtu: EUR

Autentifikačné prvky použité pre komunikáciu s bankou prostredníctvom služby Kontakt, Internet banking alebo Int met banking Plus:
Identifikačné číslo (pre komunikáciu s
bankou): 100714475
PIN
Heslo

Bezpečnostné prvky:
Majiteľ/disponent týmto potvrdzuje, že bude využívať minimálne jeden z bezpečnostných prvkov (Grid karta k Internet bankingu a službe Kontakt;
SMS autorizácia k Internet bankingu; certifikát k službe Internet banking Plus; BPIN k Mobil bankingu), ktorými ÚB, a.s. podmieňuje využivanie
služieb nonstop bankingu.

Zoznam účtov na disponovanie prostredníctvom nonstop bankingu:

Číslo účtu Označenie oprávnenia
22425202 Práva majiteľa
11690022425202 Práva majitel'a
L Majiteľ účtu má právo disponovať so všetkými svojimi účtami v zmysle Všeobecných obchodných podmie ok pre depozitné produkty VÚB,

a. s..
IL Disponent má právo využívať služby nonstop bankingu maximálne v rozsahu služieb, aké mu majitel' účtu z iadil, maximálne však v rozsahu,

aké boli zriadené majiteľovi. Disponent má právo manipulovať s účtami majitel'a uvedených na zozname rčtov a disponovať s nimi podľa
označeného druhu oprávnenia.

III. Pri využívaní služby Internet banking Plus súčasť tohto dokumentu tvorí Zmluva o poskytovaní certi ikačných služieb ku klientskym
certifikátom, pre majiteľa a každého ním určeného disponenta, V prípade zániku Zmluvy o poskytovaní ce ifikačných služieb ku klientskym
certifikátom zaniká aj nárok na poskytovanie služby Internet banking Plus. VÚB, a.s, bude naďalej pas tovať službu Internet banking v
obmedzenom rozsahu.
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IV. Neoddelitel'nú časť tohto potvrdenia tvoria Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a. s. pre depozitné produ a Cenník VÚB, a. s.. Majiteľ,
resp. disponent podpísaním tohto potvrdenia vyhlasuje a potvrdzuje, že sa s dokumentmi uvedenými v p ej vete tohto bodu oboznámil,
porozumel im a súhlasí s ich obsahom.

Miesto: Trenčín
~ "-(

Miesto: __ ...:.\_i"_<i._t.<._c_' _' _'--" +Dátum: 05.01.2011

Za banku;',

-----~-~r.__.----
(podpis) (podpis)

(podpis)
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