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Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty

Primá banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 
(ďalej len „Banka")

a

Obchodné meno: Skládka TKO Vyšehradné
IČO: 31913954
Sídlo: Námestie SNP 1/1,972 13, Nitrianske Pravno, Slovenská republika
Štát: Slovenská republika Mobil: +421917909303

e-mail: fabry@prievidzanet.sk

Zastúpený:
Ing. Róbert Mikulášik, r.č. , Slovenská republika,
predseda predstavenstva
(ďalej len „Majiteľ účtu")

v súlade s § 43a a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „OZ") a s § 269 ods. 2 
zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník") uzatvárajú Zmluvu 
o vydaní a používaní platobnej karty (ďalej len „Zmluva") s týmito základnými podmienkami:

1. Základné podmienky 

1.1. Banka sa zaväzuje vydať debetnú Platobnú kartu (ďalej aj „PK") k účtu Majiteľa účtu: 
Číslo účtu v tvare IBAN:
Typ Platobnej karty:
Typ limitu:
Limit:
Heslo (pre aktiváciu PK cez Infolinku):

MasterCard Gold
denný
4000 EUR

Pre Držiteľa Platobnej karty: 
Meno a priezvisko:
Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu:
Štátna príslušnosť:
Druh a číslo dokladu totožnosti:
Mobil:
e-mail:
(ďalej len „Držiteľ PK")

Ing. Róbert Mikulášik,

,  f  , Slovenská republika
Slovenská republika 
Občiansky preukaz SR f 
+421917909303
@

Korešpondenčná adresa (pre doručenie . ,1
P K/PIN obálky):
Spôsob získania PIN: Zaslanie PIN obálky

, Slovenská republika

2. Záverečné ustanovenia
2.1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú ustanoveniami 

aktuálnych „Všeobecných obchodných podmienok Primá banka Slovensko, a.s." (ďalej len „VOP").
2.2. Majiteľ účtu a Držiteľ PK vyhlasujú, že

- pred podpisom zmluvy sa KÍ oboznámili/ □  neoboznámili s poplatkami súvisiacimi s touto Zmluvou a so 
Sadzobníkom,
- K  súhlasia/ □  nesúhlasia, aby banka poskytovala informácie chránené bankovým tajomstvom uvedené v tejto 
Zmluve tretím osobám uvedeným vo VOP, resp. ustanoveným príslušnými právnymi predpismi,
- pred podpisom Zmluvy sa K  oboznámili/ □  neoboznámili s VOP, ktoré sú súčasťou Zmluvy a zaväzujú sa ich 
dodržiavať.

2.3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Je vyhotovená v dvoch, resp. v troch 
rovnopisoch, z ktorých Banka, Majiteľ účtu, resp. Držiteľ PK obdržia jeden rovnopis.
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V Prievidzi dňa 18.11.2020

Primá banka Slovensko, a.s.: Majiteľ účtu:

Meno a priezvisko: Ing. Valachovičová Homolová Martina Meno a priezvisko:
Ing. Róbert Mikulášjk, predseda predstavenstva

Funkcia: Riaditeľ pobočky _ —  J  j
Podpis: / i / ______.... Podpis:

Držiteľ karty:

Meno a priezvisko: Cipovová Júlia Meno a priezvisko:
Ing. Róbert Mikulášik
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