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Žiadosť o zmeny IVýpoveď zmluvy o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
pre užívatel'ský prístup s Menom užívateľa:

Majitel' účtu:
Obchodné meno:
IČO:
sídlo:

OBEC NOVÁ BYSTRICA
00314145
Obecný úrad 657
023 05 Nová Bystrica
Slovenská republika Mobil:

Email:
Štát

Zastúpený: Jozef Balačin,
Starosta -----------------

žiada od Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, vykonanie nižšie uvedených
zmien:

1. Mobil pre prihlasovanie do EB (SMS kód I Heslo užívatel'a)
1.1 D zrušenie
1.2 O zadanie

2. Grid karta
2.10 zablokovanie 2.2 O odblokovanie 2.3 D zrušenie

3. Token
3.1 D zrušenie
3.2 D vydanie nového tokenu číslo:

4. Užívatel'ský prístup
4.1 Uzablokovanie
4.2 odblokovanie
4.4 reset hesla a zaslanie na mobil
4.5 oznámenie Mena užívatel'a

5. Zmena denného limitu
Císlo účtu ríkaz

SK24 5600 0000 0077 0012 3011

6. Aktualizácia účtov
D Pridať účet:

číslo účtu Mena
Prístup na účet

Aktívnv" / Pasívnv"
,

Číslo účtu Mena

D Odobrať účet:

1) aktívny - užívatel' IB môže získať informácie o účte a zasielať platobné príkazy
2) pasívny - užívatel' IB môže získať informácie o účte bez možnosti zasielať platobné príkazy (O limit na účte)

775/17/0817 Strana 1/3



7. Autorizácia príkazov
7.1 DZriadenie k účtu/účtom:

Autorizačný kód'Meno užívatel'a pre
prihlásenieUžívatel' EB (meno a priezvisko)

1) Vysvetlivky k autorizačnému kódu:
Koná samostatne užívatel' môže odoslať platobný príkaz samostatne bez dodatočnej autorizácie
Viacnásobná autorizácia - platobný príkaz musia autorizovať vždy dvaja užívatelia bez ohl'adu na poradie

autorizácie
Zadáva príkazy užívate l' je oprávnený vytvoriť platobný príkaz

7.2 D Zrušenie k účtu/účtom:

Meno užívatel'a pre
prihlásenieUžívatel' EB (meno a priezvisko)

8. Záverečné ustanovenia k žiadosti o zmeny
1. Majitel' účtu potvrdzuje, že prevzal nepoškodené a funkčné bezpečnostné prvky (ďalej len "BP") uvedené

v bodoch t., 2. a 3. a že tieto BP bude používať pre účely svojej identifikácie a autorizácie platobných operácií
vykonaných cez služby EB.

2. Majitel' účtu vyhlasuje, že mu banka rgJ poskytla/ D neposkytla informácie o odplatách podl'a § 37 ods. 2
zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov,

3. Táto žiadosť je návrhom majitel'a účtu na uzatvorenie dodatku k rámcovej zmluve o poskytovaní
platobných služieb, ktorý sa stane dodatkom k tejto zmluve akceptáciou návrhu bankou, a to vykonaním
požadovaného úkonu. Ustanovenia, ktoré požadovanou zmenou nie sú dotknuté, zostávajú zachované
v pôvodnom znení.

4. Majitel' účtu súhlasí, že vzájomné práva a povinnosti medzi bankou a majitel'om účtu založené zmluvou o
poskytovaní služieb elektronického bankovníctva uzatvorenou medzi majitel'om účtu a právnym predchodcom
banky sa nespravujú ustanoveniami Prílohy Č. 1 časť B Všeobecných obchodných podmienok Prima banka
Slovensko, a.s. platných v čase uzatvorenia tohto dodatku (ďalej len "VOP"). Majitel' účtu súhlasí, že mu banka
poskytuje služby elektronického bankovníctva v rozsahu a za podmienok uvedených v článku 6 Služby
elektronického bankovníctva VOP platných v čase uzatvorenia tohto dodatku. Služba SB Smart banking sa
spravuje podmienkami platnými pre službu mobilná aplikácia Peňaženka.

5. Majitel' účtu súhlasí, že akceptáciou tejto žiadosti bankou, dôjde k zmene limitov pre operácie prostredníctvom
služieb elektronického bankovníctva, a to ta kr že sa nepoužijú "Limity pre operácie prostredníctvom služieb
elektronického bankovníctva podl'a časti B Prílohy Č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam - Prima banka
slovensko, a.s.", ale použijú sa "Limity pre operácie prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva".
Uvedené limity sú predmetom zverejnenia na webovom sídle banky.

D 9. Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb EB
Výpoveď príslušnej zmluvy je účinná uplynutím 2 pracovných dní odo dňa podpísania výpovede majitel'om účtu
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V Čadci, dňa 17.10.2017

Prima banka Slovensko, a.s. ,
Meno a priezvisko: Sedláčková:;juzan .
Funkcia: Osobný bankár

Podpis: ,

Majitel' účtu:
Menoa priezvisko: Jozef Balačin, Starosta

Podpis:

Meno a priezvisko:

Funkcia:

-Mgr. JurbiLe:n~k~a---------

Riaditel' ~~b\~~ l\

Podpis:
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