
Návrh na uzatvorenie zmluvy o vydaní a používaní platobnej karty 
Maestro 

Pobočka: TRE čÍslo:Ol1397 

Majiteľ účtu číslo: LI 0_6_0_0_5_33_o_1_1 _____________ ---' Kód meny: " L.I _E_U_R_-, 

Majitel' účtu j~: O Občan O FO - podnikateľ [8] PO. O Obec O Správca byt. domu 

Rodné číslo/IČO: I 00312037 I Meno/názov majiteľa účtu: I MESTO TRENČíN 

Navrhuje v súlade s § 43a a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka Dexia banke Slovensko a.s. uzatvorenie 
zmluvy podľa § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka, s nasledovným obsahom: 

Dexia banka Slovensko a.s. (ďalej aj "Dexia banka") 
sa zaväzuje vydať platobnú kartu Maestro (ďalej len "PK") oo medzinárodnú DAxion 

pre držiteľa PK, údaje o držiteľovi PK (ak ide o účet správcu byt. domu, držitel'om PK môže byt' len 
štatutárny zástupca): 

Rodné číslo: 

Meno: LI J_a_'n ___________ -'I Priezvisko: LI F_o_r....::g::..á_č _______________ ---l 

Adresa (ulica, číslo, mesto, I>SČ) 
(pre zaslanie PKlPIN): 

Telefónne číslo: '---_________ -...JI Číslo OP/pasu: 

Dexia banka Slovensko a.s. so sídlom Hodžova 11,010 II Žilina, IČO: 31575951, IČ DPH: SK202037254l, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, vložka č. 148/L (ďalej len banka) sa 
ďalej zaväzuje poskytnúť/zabezpečiť: 

Výpis s transakciami realizovanými PK1
): [Kl Áno O Nie 

Spôsob zasielania výpisov: [Kl osobne Dpoštou I Aru-esa": 

Frekvencia výpisov: O týždenne [KJmesačne 

Denný limit PK: 1100 EUR 
Mesačný limit PK: 

Zachovanie PIN čísla z PK číslo3): 

l. K prijatiu tohto návrhu dôjde v súlade s § 43c Občianskeho zákonníka konkludentne, a to vydaním PK bankou. 

2. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené ustanoveniami tohoto návrhu, sa v 

prípade jeho prijatia budú spravovať "Obchodnými podmienkami k debetným platobným kartám Dexia banky 

Slovensko a.s." (ďalej len "OPPK"). Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení OPPK, potom sa spravujú 

ustanoveniami "Všeobecných obchodných podmienok Dexia banky Slovensko a.s." (ďalej len "VOP") v platnom 
znení. Majiteľ účtu vyhlasuje, že ku dňu podania návrhu mu bol obsah OPPK a VOP známy aje si vedomý, že tie v 

prípade prijatia návrhu budú v súlade s § 273 Obchodného zákonníka určovať obsah zmluvy. 

3. Ustanovenia tohto návrhu odlišné od ustanovení OPPK majú prednosť pred ustanoveniami OPPK. 

4. V prípade, že majiteľ účtu svoj návrh z akéhokoľvek dôvodu odvolá, alebo držiteľ PK neprevezme v termíne 

určenom Dexia bankou PK, majiteľ účtu neodvolateľne splnomocňuje Dexia banku na inkaso poplatku za vydanie 

PK podľa aktuálne platného Sadzobníka poplatkov Dexia banky Slovensko a.s. , čím Dexia banke uhradí vzniknutú 

škodu. Odvolanie návrhu sa nedotýka tejto plnej moci. Za služby súvisiace s vydaním, správou a používaním PK má 

Dexia banka nárok na poplatky podľa aktuálne platného Sadzobníka poplatkov Dexia banky Slovensko a.s. a všetky 

takéto poplatky účtuje na ťarchu účtu uvedeného v tomto návrhu ako aj z akéhokoľvek iného účtu majiteľa účtu 

vedeného v Dexia banke. 
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5. Majiteľ účtu vyhlasuje, že bol riadne oboznámený s obsahom dokumentu "Všeobecné obchodné podmienky Dexia 
banky Slovensko a.s.", ktorý mu bol odovzdaný a zaväzuje sa tieto dodržiavať. 

6. Majitel' účtu sa zaväzuje, že pred vydaním PK riadne oboznámi držitel'a PK (pokiaľ ide o inú osobu ako je majiteľ 
účtu) s obsahom VOP, ktoré sú pre držitel'a PK dňom prijatia návrhu záväzné a ak držiteľ PK s VOP nesúhlasí, 
majiteľ účtu svoj návrh v súlade s § 43a ods. 3 Občianskeho zákonníka odvolá pred jeho prijatím. 

7. Majiteľ účtu a držiteľ PK vyhlasujú, že boli riadne oboznámení s obsahom nasledovných dokumentov: "Návrh na 
uzatvorenie zmluvy o vydailí a používaní platobnej karty", "Obchodné podmienky k debetným platobným kartám 
Dexia banky Slovensko a.s.", brožúra "Používanie platobných kariet Dexia banky Slovensko a.s.", ktoré im boli 
odovzdané a zaväzujú sa ich dodržiavať. 

8. Majiteľ účtu a držitel' PK svojim podpisom vyjadrujú súhlas so spracúvaním ich osobných údajov v zmysle zákona č. 
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení po dobu do ukončenia zmluvného vzťahu, resp. po dobu 
stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi. Majiteľ účtu a držiteľ PK ďalej súhlasia s poskytovaním ich 
osobných údajov vrátane údajov chránených bankovým tajomstvom do informačného systému tretích osôb (za 
účelom ich spolupráce s Dexia bankou pri poskytovaní bankových, resp. s nimi súvisiacich produktov a služieb, 
ponuky a informovania držiteľa PK o uvedených produktoch a službách akoukoľvek formou), a to v rozsahu údajov 
uvedených v návrhu zmluvy a v dokladoch potrebných pre jej uzatvorenie. 

. I 
9. Majitel' účtu vyhlasuje, že I- ()ť-frM'hI~ (majitel' účtu vlastnoručne dopíše slovo "prijíma" alebo 

"neprijíma") návrh tejto rozhodcovskej zmluvy, podľa ktorej vzájomné spory, ktoré by medzi zmluvnými stranami 
vznikli v súvislosti s touto zmluvou, je príslušný prejednať a rozhodnúť s konečnou platnosťou v rozhodcovskom 
konaní Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie (ďalej len "rozhodcovský súd"), pričom v prípade 
prijatia návrhu tejto rozhodcovskej zmluvy, si je majiteľ účtu vedomý, že: 
- rozhodcovské konanie sa začína na základe podania žaloby na adresu sídla súdu, čo spôsobuje, že nemožno v tej 
istej veci konať a rozhodovať na súde alebo pred iným rozhodcovským súdom, 
- konanie má neverejný a písomný charakter, 
- rozhodcovský rozsudok je konečným rozhodnutím, ktorý má po nadobudnutí právoplatnosti rovnaké účinky ako 
právoplatný rozsudok všeobecného súdu. 
V prípade uzavretia vyššie uvedenej rozhodcovskej zmluvy sa zmluvné strany zároveň dohodli, že rozsudok 
rozhodcovského súdu bude záväzný pre zmluvné strany, že v stanovených lehotách splnia všetky povinnosti uložené 
v rozhodcovskom rozsudku, ktorý nie je možné zrušiť z dôvodov ako pri obnove konania podl'a osobitného zákona. 
Toto ustanovenie sa nedotýka práva majiteľa účtu, ktorý je spotrebiteľom, domáhať sa svojich práv aj na všeobecnom 
súde, s čímje banka uzrozumená. 

10. Pokial' majitel' účtu návrh rozhodcovskej zmluvy neprijíma, vzájomné spory, ktoré by medzi zmluvnými stranami 
v budúcnosti vznikli v súvislosti s touto zmluvou, je príslušný prejednať a rozhodnúť všeobecný súd. 

ll. Majiteľ účtu vyhlasuje, že pri uzatváraní tejto zmluvy mu banka poskytla informácie podľa § 37 ods. 2 zákona o 
bankách v platnom znení, a že obdržal písomnú informáciu o poplatkoch súvisiacich s touto zmluvou, ktorá tvorí 
súčasť tejto zmluvy. 

12. Návrh zmluvy je vyhotovený v dvoch, resp. v troch rovnopisoch, z ktorých Dexia banka, majitel' účtu, resp. držitel' 
PK obdržia jeden rovnopis. 

V Trenčíne dňa 13.4.2011 
Za Dexia banku Slovensko a.s.: 
Meno a priezvisko: 

Ing. Zuzana Vrábelová 
Ace unt Mana er 

Funkcia: 
Podpis: 1 - , 

podpis anonymizovany 

Za majiteľa účtu: 
Meno a priezvisko/názov: -

~~O T~~1r 
~~.M.. "\~ ~ 'f~.! \" [ l,'" Z 

~ podpis anonymizovaný Podpis: 

. . k ' / 
Meno a pnezvIs s>r\ ~ d' \ a' 

L .ta \Dor a ov 
Za držiteľa PK (podpis držiteľa PK v prípade, ak ide 

Funkcia: 
Podpis: 
Pečiatka 

podpis anonym izovany 

ueJua Dč" i~Cl ~Ivv,,".;ko a.s. 
04/3 

o inú osobu ako je majiteľ účtu): 
Meno a priezvisko: Ján Forgáč 
Podpis: 

I) Volba je volba k účtu, nie k PK. To znamená, že ak bude k jednému účtu vydaných viac PK, vo všetkých návrhoch/žiadostiach by 

mala byť vybratá rovnaká volba. Ak sa tak nestane, aktuálna bude tá volba, ktorá bude uvedená v poslednom návrhu/žiadosti. Ak 

by sa stalo, že majiteľ účtu túto časť návrhu/žiadosti nevyplnil , bude automaticky vybratá volba "NIE". 

2) Ak klient toto pole nevyplní, výpis sa bude zasielať na adíesu držiteľa PK. 

3) PIN číslo môže byť rovnaké len u PK, kde držiteľ novej i starej PK (meno, priezvisko, rodné Číslo) je tá istá osoba. 
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