(ďalej len „VÚB, a.s.“)
a
Majiteľ služieb Nonstop Banking:
Meno a priezvisko:
........................................
Adresa trvalého bydliska:
........................................
........................................
Rodné číslo:
........................................
Číslo klienta:
........................................
(ďalej len „Majiteľ“)
uzatvárajú

Zmluvu o využívaní služieb Nonstop banking
(ďalej len „zmluva“)
1. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb Nonstop banking zo strany VÚB, a.s. Majiteľovi
prostredníctvom nasledovných komunikačných kanálov:
..............................
.............................
2. Bezpečnostné prvky
2.1. VÚB, a.s. a Majiteľ sa dohodli, že pri využívaní služieb Nonstop banking bude Majiteľ
používať na Autentifikáciu nasledovné Bezpečnostné prvky:
Identifikačné číslo: ............................. a
heslo, ktoré VÚB, a.s. zašle Majiteľovi na emailovú adresu: ....................................
2.2. VÚB, a.s. a Majiteľ sa dohodli, že pri využívaní služieb Nonstop banking bude Majiteľ
používať na Autorizáciu nasledovné Bezpečnostné prvky:
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Autorizačný SMS kód, s limitom......................................
Autorizačný SMS kód bude VÚB, a.s. zasielať Majiteľovi na telefónne číslo: ......................
3. Záverečné ustanovenia
3.1. Časť obsahu zmluvy je určená Všeobecnými obchodnými podmienkami VÚB, a.s. pre
depozitné produkty a Cenníkom VÚB, a.s. – Občania, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť
zmluvy. Majiteľ podpisom zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, že sa s dokumentmi uvedenými v
predchádzajúcej vete oboznámil, porozumel im a súhlasí s ich obsahom.
3.2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu
VÚB, a.s. a Majiteľom.
3.3. Právne vzťahy zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.
492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. V rozsahu
určenom platnými právnymi predpismi sa na právne vzťahy podľa zmluvy použijú
ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
3.4. Majiteľ je v zmysle zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnený odstúpiť od zmluvy
bez uvedenia dôvodu a sankcií do 14 dní odo dňa jej uzatvorenia, v súlade s podmienkami
uvedenými vo Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a.s. pre depozitné produkty.
3.5. Majiteľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že mu VÚB, a.s., v súlade § 93b zákona č.
483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ponúkla pred
uzatvorením zmluvy návrh na uzatvorenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy ako dohody
Majiteľa a VÚB, a.s. o možnosti riešenia akéhokoľvek sporu, nároku, alebo rozporu
vzniknutého zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej
výkladu, existencie, platnosti alebo ukončenia pred Stálym rozhodcovským súdom
Slovenskej bankovej asociácie. Majiteľ vyhlasuje a svojím podpisom na zmluve potvrdzuje,
že ho VÚB, a.s. zrozumiteľne poučila o dôsledkoch uzavretia navrhovanej spotrebiteľskej
rozhodcovskej zmluvy a že návrh na uzavretie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy
odmietol. Akékoľvek vzájomné spory medzi VÚB, a.s. a Majiteľom vyplývajúce zo zmluvy
alebo v súvislosti s ňou sa budú riešiť a budú rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej
republike.

Dátum:

VÚB, a.s.

Majiteľ

............................................

................................

................................................
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