
Zmluva o Elektronických službách 

(ďalej „Zmluva“) 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

Slovenská sporiteľňa, a. s.  

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653  

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B  

(ďalej „Banka“) 

a 

Obchodné meno/názov: MBB a.s.  

Adresa sídla:  Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 

IČO:  36039225 

Register:  Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel:  Sa, 

 Vložka číslo:  601/S 

Zastúpená:   

Priezvisko, meno, titul, funkcia:  Dušan Argaláš,Ing., predseda predstavenstva 

(ďalej „Klient") 

 

I. Predmet Zmluvy 

Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Banky a Klienta pri poskytovaní Elektronických služieb k Bankovým 

produktom za podmienok a v rozsahu dohodnutom v Zmluve. 

 

II. Oprávnená osoba 

Klient odvoláva plnomocenstvo udelené Oprávnenej osobe na používanie Elektronických služieb k nasledovným 

Bankovým produktom: 

Oprávnená osoba 

Priezvisko, meno, titul:  Steinsdorferová Jaroslava 

Rodné číslo/Dátum narodenia:  5853076713 

Adresa trvalého pobytu:  Banícka 270/108, 974 05 Malachov 
 

Číslo Bankového produktu Názov Bankového produktu  

SK2309000000005053167544 

SK9009000000005075239270 

SK9809000000005053167552 

Firemný účet Plus 

SPORObusiness 

Firemný účet Basic 

 

Typ Elektronickej služby:  

Internetbanking, Telephonebanking,Mailbanking 

 

 

Banka sprístupní Oprávnenej osobe určenej Klientom jednotlivé Bankové produkty prostredníctvom 

Elektronických služieb v rozsahu, s Limitmi a Bezpečnostnými predmetmi uvedenými v tomto článku Zmluvy. 

Oprávnená osoba 

Priezvisko, meno, titul:  Mikulová Lenka, Ing. 

Rodné číslo/Dátum narodenia:  8057087522 

Adresa trvalého pobytu:  Strážovská 6361/6, 974 11 Banská Bystrica 
 

Číslo Bankového produktu Názov Bankového produktu 

SK2309000000005053167544 

SK9009000000005075239270 

SK9809000000005053167552 

 

Firemný účet Plus 

SPORObusiness 

Firemný účet Basic 

 



 
  

Typ Elektronickej služby Bezpečnostný predmet Limit v EUR 

Internetbanking 
Heslo 

SMS kľúč 

  

170 000 

Telephonebanking 
Heslo 

SMS kľúč 

  

170 000 

Denný limit na disponovanie v EUR: 170 000 

 

Ostatné Elektronické služby k Bankovému produktu: 

Elektronické výpisy: Mail - denný (PDF) 

Osobitná e-mailová adresa na doručovanie elektronického výpisu a e-mailovej notifikácie k Bankovému produktu: 

economy@mbb.sk Spôsob zabezpečenia : ZIP 

Klient splnomocňuje Oprávnenú osobu uvedenú v tomto bode Zmluvy,  

a) aby v rozsahu Elektronických služieb uvedenom v tomto článku Zmluvy samostatne používala tieto 

Elektronické služby k jednotlivým Bankovým produktom za podmienok uvedených v tomto článku Zmluvy,  

b) aby sa samostatne oboznamovala s informáciami o predmetnom Bankovom produkte v rozsahu, ktorý 

umožňuje daná Elektronická služba, a  

c) aby nakladala s peňažnými prostriedkami na predmetnom Bankovom produkte v rozsahu stanovenom v 

tomto bode Zmluvy, ak to charakter Elektronickej služby a  Bankového produktu umožňujú.  

 

III. Záverečné ustanovenia 

 

1. Klient vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami Zmluvy,  ktorými sú: 

a) Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou od 1. 1. 2015 (ďalej „VOP“),  

b) Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou od 

1. 1. 2015 (ďalej „POP“),   

c) Sadzobník a  

d) podmienky určené Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt poskytuje, súhlasí s nimi a zaväzuje sa 

ich dodržiavať. 

2. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Zmluve sa budú riadiť POP, VOP, Obchodným zákonníkom 

a ostatnými právnymi predpismi, a to v tomto poradí. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy súvisiace so Zmluvou sa, podľa § 262 Obchodného 

zákonníka, budú spravovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

5. Ak je Klient povinnou osobou a Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými 

stranami a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Klient preukáže Banke zverejnenie Zmluvy 

spôsobom podľa VOP. 

Banská Bystrica dňa 18.03.2016 Banská Bystrica dňa 18.03.2016 

Slovenská sporiteľňa, a. s. Klient 

 MBB a.s. 

 
Ing. Petrániová Eva, 

Senior relationship manager 

 

 Dušan Argaláš,Ing., predseda 

predstavenstva 

 
Branislav Slivka, 

Relationship manager 

  

 


