
Zm]uva o Elektronickej službe Business24
(d'alej ,,Zmluva")

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Slovenská sporitelňa, a. s.
Tomášikova ás, sez 37 Bratislava, lČo: 00151653
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka Číslo: 601/B
(d'alej ,,Banka")

a

Obchodné meno/názov: Autocamping Podlesok s.r,o
Adresa sidla: Podlesok 573/33, 053 i5 Hrabušice
lčo;47615010
Zastúpená:
Meno, priezvisko, titul, funkcia:
Meno, priezvisko, titul, funkcia:
Meno, priezvisko, titul, funkcia:
(ďalej ,,Klienť')

Základné podmienky

lmrich Body, lng., konateí
Jozef Jendrál, konatel
Helena Čujová, konatel

1,

2,

predmetom Zmluvy je zriadenie Elektronickej služby Business24 a jej PouŽÍvanie Klientom za

podmienok a spósobom dohodnutým v Zmluve.
Foámienxy a spósob používania Elektronickej služby Bf,siness2_4 je klient oprávnený zmenit, aj

jednostranne priamo v aplikácii Elektronickej služby Business24 v rozsahu ktorý mu umoŽní

iunkcionalita Eťektronickej ilu:ny Business24, rjanka informuje Klienta o akceptácii tejto zmenY Priamo
v aplikácii Elektronickej služby Business24.

ll. záverečné ustanovenia

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

a) vsáobecÁe obchodné podmienky Slovenskej sporitetne, a.s., súčinnosťou od 1.1.20'l5 (d'alej

,,VoP"),
b) FroouŘtove obchodné podmienky pre depozitné produkty Slovenskej sporitel'ne, a.s., s účinnost'ou

od 1.1.20,15 (d'alej ,,POP"),
c) Sa.dzobník a
d) podmienky určené Zverejnením, za ktoných sa Bankový produkt poskytuje,

súhlasí s nimi a zavezuje sa ich dodržiavať.
Všetky právne vzt'ahý vyslovene neupravené v Zmluve sa budú riadiť POP, VOP, Obchodným

zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi, a to v tomto poradí.
Zmluvné strany sa áonóoti, že ich vzájomné právne vzťahy súvisiace so Zmluvou sa, podl'a § 262

obchodného zákonnika, budú spravovať podta príslušných ustanovení Obchodného zákonníka,
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
Ak je Klient povinnou osobou a Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podla zákona o slobodnom
prisiupe k informáciám (zákon o slobode informácií), Zmluva nadobúda platnosť dňom jej PldPisu
zmluvnými stranami a účinnosť Obchodný deň nasledujtici po dni, v ktorom Klient preukáže Banke

zverejnenie Zmluvy spósobom podta VOP,
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Priloha č. 1 Zmluvy o Elektronickej službe Business24
Špecifikácia Elektronickej služby Business24

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

§lovenská sporitelŤa, a. s.
Tomášikova +s, agz 37 Bratislava, lČo: 00,151653
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel; Sa, vložka číslo: 601/B
(d'alej ,,Banka")

a

Obchodné menoinázov: Autocamping Podlesok s.r.o
Adresa sídla: Podlesok 573/33, 053 '15 Hrabušice
lČo:476,15010
Zastúpená;
Meno, priezvisko, titul, funkcia: lmrich Body, ln9., konateť
Meno, priezvisko, titul, funkcia: Jozef Jendrál, konateť

Meno, priezvisko, titul, íunkcia: Helena Cujová, konatel'
(d'alej ,,Klient")

1. Špecifikácia Účtu Klienta/účtu Banky

Banka sprístupni úeet/úety/účet Banky uvedené v tomto bode Klientovi prostredníctvom Elektronickej sluŽby
Business24 za podmienok tu uvedených:

SK40 0900 0000 0050 5065 6684
Autocamping Podlesok

S.r.o"
EUR neobmedzene

2 SK41 0900 0000 0050 5459 0889
Autocamping podlesok-

soc.fond
EUR neobmedzene

* denný limit uvádzaný v mene účtu

Špecifikácia Účtu Klienta na úhradu Poplatku: SK40 0900 0000 0050 5065 6684

2. Špecifikácia Úverov/Kaňových účtov

Banka sprístupní tJver/Úvery/Kartový účet uvedené v tomto bode Klientovi prostredníctvom Elektronickej
služby Business24 za podmienok tu uvedených:

*-ku ktorému je vydaná Charge kaňa

Ak Klient definuje číslo Zmluvy uvedené vyššie, Banka mu prostredníctvom Elektronickej služby Business24
sprístupní všetky Uvery poskytované na základe tejto Zmluvy. Zároveň bude Klientovi automaticky povolený
pristup aj na úverové rámce.

Banka automaticky sprístupní každému Užívatel'ovi, ktorému Klient povolil prístup k úverovému účtu alebo
úverovému rámcu, informácie o plnení špecifických podmienok a o výške splátok Úveru (d'alej ,,Notifikácie").
Notifikácie budú Užívatel'ovi dostupné v aplikácii Business24 a zároveň ich bude Banka zasielat' na
nasledujúcu osobitnú e-mailovú adresu Užívatel'a:

íslo Zmluvy, na základe ktorej bolo Klientovi poskytnuté financovanie*/číslo úverového účtu/Kartového

zmluva, Zmluva o akreditíve, Zmluva o záruke, Zmluva o odkupe pohl'adávky,
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pokial, klient neuvedie osobitnú e-mailovú adresu užívateta na zasielanie Notifikácií, Banka ich bude

zasielať na poslednú, Banke známu kontaktnú e-mailovú adresu Užívatel]a. Presný rozsah Notifikácií a ich

špecifikáciu stanoví Banka vo Zverejnení.

Ak Klient definuje číslo Uveru (číslo úverového účtu)/óíslo Kartového ÚČtu, Banka mu prostredníctvom

Éiextronicxei stjzoy Business2j sprístupní iba tento tJver/Charge kartu/Charge karty, vYdanÚ/vYdané

k tomuto kartovému úótu.

3. špecifikácia výpisov z účtutúčtu Banky/Uveru/ Kartového účtu zasielaných K!ientovi

prostrednictvom Business24

Banka automaticky sprístupní výpisy z účtut účtu Banky uvedenému v bode 1 tejto prílohy priamo

v áplikácii EleXtronickej služby Buiiness2a, a to nasledovne:

a) vo formáte PDF, v periodicite denne + mesačne (pos|edný deň v mesiaci) a súčasne

b) vo formáte XML, v periodicite denne po obrate,

Klient berie na vedomie, že poplatky budú v týchto výpisoch z úětul účtu Banky zobrazované individuálne

po jednotlivých obratoch, pokial, klient požaduje, aby Banka zobrazovala poplatky kumulatívne v rámci

daného výpisu, je povinný označiť niŽšie uvedené ustanovenie pomocou ,'X":

! zobrazovať Poplatky vo výpise z Úetul účtu Banky kumulatívne,

pokial, klient požaduje inú, ako Bankou automaticky nastavenú Špeciíikáciu výpisov z Účtu/účtu Banky

uvedenú vyššie alebo pokiat požaduje, aby Banka automaticky zasielala výpisy z Účtul Účtu Banky'aj na e-

mailovú adresu/ e-mailové adresy Klienta, je oprávnený toto zadefinovat'v nasledujúcej tabul'ke, Klient berie

na vedomie, že iieto výpisy budú Bankou zasielané na e-mailovr] adresu alebo do aPlikácie Business24

podla nastaveni oetinóvanl;cn v dole uvedenej tabulke v nezabezpečenej (nezašifrovanej) forme a bez

komprimácie, pokiat si klient priamo v aplikácii Business24 nezvolí zabezpeóenie e-mailového výpisu

šifrovaním, a to spósobom uvedeným v tomto bode tejto prílohy,

SK40 0900 0000 0050
5065 6684

SK41 0900 0000 0050
5459 0889

EnD Dan n

xnI Dxl I

ffil*i ann Dxn n

n Pre jeden konkrétny t]tčeuúčet Banky je možné nadefinovat' maximáIne 10 e-mailových adries,

** poplalky budú v týchto výpisocn z účtulúčtu Banky zobrazované individuálne po jednotlivých 
,obratoch. 

pokia|' klient

pot"o|,j., áuv eanka lourazo'v;la]poplatky kumulatívne v rámci daného výpisu, je povinný oznaČit'v stlPci s názvom,,PoPIatkY

kumulatívne" vyznačené pole pomocou ,,X"

pokial, Klient požaduje iné, ako vy§šie uvedené nastavenie výpisov z účtu, príp. iné nastavenie, ako je

uvedené v špecifikácii nastavenia výpisov v Business24, na ktorej sa dohodla Banka s Klientom a ktorá tvorí

súčast,Zmluvy alebo požaduje definovať ďalšie náležitosti výpisu z Úetu, ktoré mu umoŽňuje funkcionalita

aplikácie Business24, je Užívateť oprávnený priamo v aplikácii Business24 zadať formát, Periodicitu alebo

d,alšie náležitosti výpisu z úetu, a to spósobom uvedeným priamo v tejto aplikácii.

Banka automaticky sprístupní výpisy z úverového účtu uvedeného v bode 2. tejto PrílohY Priamo v aPlikácii

ÉÉnronicxe; služ'by 
'gusinessá+, 

á to uo formáte PDF, v periodicite denne + mesačne (Posledný deň

v mesiaci) po obrate.

Banka automaticky sprístupní výpisy z Kaňového úětu uvedeného v bode 2. tejto PrÍlohY Priamo v aPlikácii

Elektronickej služby Business24, a to:
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a) vo íormáte PDF, v periodicite Oeňne + mesačne (posledný deň v mesiaci) a súČasne

b) vo formáte XML, v periodicite denne po obrate.

Užívatel, je oprávnený zvoliť si priamo v aplikácii Business24 ku konkrétnemu typu výpisu z ÚČtuluetu Banky,

ktorý si Užívatel zvolil, aj zabezpečenie tohto výpisu šifrovaním, a to spósobom uvedeným priamo v tejto

aplikácii. Užívateť je oprávnený ako heslo pre šifrovanie výpisu použiť svoje prihlasovacie meno, priČom toto

heslo je oprávnený zmeniť priamo v aplikácii Business24, Pokial si Užívatel' v aPlikácii Business24 nezvolí

šifrovánie výpisu z účtu, Klient berie na vedomie, že Banka bude Klientovi doručovat' zvolené tYPY výPisov

z tJetu v nezabezpeěenej (nezašifrovanej) forme, klient berie na vedomie, že Banka nevyhovie Žiadosti

Užívateía, aby šifrovanie výpisov z tJětu nastavila v aplikácii Business24 Banka. Pokiať si UŽÍvatel nastaví

šifrovanie výpisu z Úetu, Klient berie na vedomie, že informáciu o tomto nastavení má k disPozícii Priamo

v aplikácii Business24. Zmeny v nastavení šifrovania výpisov móže realizovať ióa UŽÍvatel'Priamo v aPlikácii

Business24.

D Klient žiada schval'ovanie nad príslušnými operáciami*
" operácie, ku ktoným sa schvaťgvanie vzťahuje, podliehajú kontrole správnosti zadaných Údajov

! Klient žiada Banku o inoiuidualny kurz, ktorý bude Banka uplatňovať na Platobné príkazy doruČované

Banke prostredn ícfu om Elektronickej služby Business24

Názov profilu: I Profilí

! Automaticky pridať norný účet do profilu s právami: -

/ranovcng-úĚ!*

čislo účtu Typ profilu

Platobné karty**
ostatných

Užívatel'ov**"

sK40 0900 0000 0050 5065 6684
Aktívny

n

SK41 0900 0000 0050 5459 0889 Aktívny n
tjčel len k iednému oprávnení pod daným profilom

lFT kód U_ql!r§!o. konkrétny tlčet

príjemcu (na jednom ,:etu ř,arói i"ánéná ivpu o'bmedzenia T,*"^.|*j:l:19yi!:|,l,i"*?L"^^'.T.,',':.::x":.:1í, *:':
lonkrélnych účtov príjemcov).-Fri nastavenr Ó-omeozenia voči BlC swtrrr<oou iě'ztJČtu moŽné vykonáVat'prevody len V

prospech účtov vedenýcn o"íiro. 
" 

tyintoltýrňá átc swtrr kódom/kódmi, pri ndštavení obmedzenia voči konkrétnemu Účtu

řiuěil"iii" ] úet, *"i.e Úr"rá"ri Ór"uóov len v prospech zadeíinovaného/zadeflnovaných ričtu/úětov príiemcu/Príjemcov,

5. Rozsah Elektronickei služby Business24 použivanej Užívate!,om:

Užívatet má právo používať Elektronickú službu Business24 vmaximálnom rozsahu oPeráciÍ, klore.tálo

uruiuá ponurá a o ki"Ú;h eaniá informuje Klienta Zvereinením, pokiať sa Banka a Klient nedohodnú inak.

ffiÉ je oprávnena jádnostranne zmeníť tento rozsah operácií, Pričom o tejto zmene informuje Klienta

Zverejnbním

4. obmedzenia na tJóte stanovené klientom

úvedený jed

po Štandard



** zahrňa aj Charge karty

-**Užívatel'ovi sú sprístupnené operácie v rozsahu definovaného profilu viaŽuceho sa k Účtu/účtu Banky/Kartovému rlčtu nielen
na Platobnej karte, ktorej je džitel'om, ale aj na ostatných Platobných kaňách vydaných k iomuto ÚČtu.

Názov profilu: I Profil 2

! Automaticky pridať notný účet do profilu s právami: -

Operácie víazané k Učtu/účtu Bankv/Kaňovému účtu":

čislo účtu Typ profilu

Platobné karty**
ostatných

Užívatel'ov***

SK40 0900 0000 0050 5065 6684
Pasívny l

SK41 0900 0000 0050 §459 0889 Pasívny l

Klient berie na vedomie, že profil viažuci sa na vyššie definovaný ÚčeVúčet BankyiKaňový úČet §a

automaticky vzt'ahuje na všetky Platobné karty vydané k tomuto účtu. Pokial' Klient poŽaduje, aby sa na
platobné karty vzt'ahoval iný profil ako profil viažuci sa k Učtu/Kartovému účtu, je Klient oprávnený toto

definovat' v nasledujúcej tabul'ke.

operácie neviazané k Účtu/účtu Bankv:

Maximálny rozsah operácií neviazaných r UetďUetu Banky Banka stanovuje vo ZverejnenÍ,
Pokial, Kiánt pozadŮie pre Uživateíá iny rozsah operácií neviazaných k Účtu/účtu Banky, ako je stanovený

vo Zverejneni, ;e rciént povinný určiť rozsah týchto operácií tak, že operáciu, ktorú nepožaduje, neoznačí
pomocou ,,X" v nasledujúcej tabuťke:

. Klient berie na vedomie, že E|ektronickú službu Business24 v rozsahu Premium si móže aktivovať každý Užívatel'
priamo v aplikácii Business24. Poskytovanie Business24 v rozsahu Premium, ktoný Banka urČuje ZverejnenÍm, je
spoplatnené v zmysle Sadzobníka, priiom Foplatok bude zúčtovaný na ťarchu Účtu uvedeného v tejto prílohe, pokial' sa
Banka a Klient nedohodli inak, Banka udel'uje Klientovi súhlas na použitie informačných produktov Slovenskej
informačnej a marketingovej spoločnosti,.a,s., so sidlom Nová Bošáca 78, 913 0B Nová Bošáca, lCO: 31 425 836, ktoré
sú súčasťou služby Premium v rozsahu a za podmienok určených Zverejnením.

6. Role Uživatel'ov

Klient móže priradit' k Užívatel'ovi jednu rolu. Rola je skupina Užívatelov, ktorá je používaná pre účely
špecifikácie podpisových pravidiel,

Skupina Užívatel'ov (Rola)
zoznam užívatetov

(Meno, priezvisko, titul)

Rola 1

Rola 2

po Štandard

Zoznam operácií neviazaných k Účtu/ účtu
x požiadavka na reset hesla pre prihlásenie

X Prehl'ad úverových rámcov (prehl'ad i detail všetkých typov tlverových rámcov)

x soráva mandátov
x soráva dokumentov
x správa bankovÝch správ
X Premium*



7. špecifikácia Užívate1,ov a ich Bezpečnostné predmety a d'alšie podmienky PouŽÍvania
Elektronickej služby Business24

Banka automaticky sprístupní Užívatelovi Limit na Bezpečnostný predmet, ktorého výŠku Banka urČuje

Zverejnením a ktoný sa vzťánule na jeden Platobný príkaz, prípadne Pokyn na vykonanie platobnej oPerácie

doruč'ený Banke prostredníc'fuom Elektronickej- služty Business24 a.podpísaný (certifikovaný) týmto

Úzivatetom, pokiat sa Banka a Klient nedohodnú inak, Banka je oprávnená jednostranne menit'výŠku Limitu

na Bezpečnostný predmet, pričom o tejto zmene informuje Klienta Zverejnením

Banka sprístupní Užívate|,ovi určenému Klientom Úeeu účet Banky/Kartový ÚČet/Platobnú kartu

p..tr*oni"tuo, rtektroniCke; služby Business24 s nasledovnými BezpeČnostnými Predmetmi a za

nasledovných podmienok:

Užívatel'2:

Uživatel'3:

priradiť jednu
podpisových pravidiel.

-*, pokiat klient požaduje danému užívatel'ovi pridelit' aj administrátorsky profil, je povinný označiť pole s názvom

,,Administrátoť pomocou 
"k". 

Maximá|ny rozsah operácií pre administíátorský proÝil stanoví Banka vo ZverejnenÍ.

po Štandard

lmrich BodyMeno, priezvisko, titul:

Bezpečnostné predmety

! Administrátor**

Meno, priezvisko, titul: Jozef Jendrál

__-Rodné číslolDátum narodenia:

Adresa trvalého pobytu:

Bezpečnostné predmety SM§ l^l

EoK I
mToken tr

Priradený profil: Profil 2 Priradená rola":

I Administrátor*"

Meno, priezvisko, titul; ttelená Čúióvá

Rodné číslo/Dátum narodenia: (Illll
Adresa trválého pobytu: ffi
Bezpečnostné predmety SMS X

EoK n
mToken D

Priradený profil: Profil 2 Priradená rola*:

n Administrátor"*



* Podpisovatel'a je možné definovať menom a priezviskom Užívatel'a, alebo názvom role, Pri Užívatel'och, ktori sú definovaní
v zozname podpisovatel'ov pri uplatnení podpisového pravidla nezáleží na poradí podpisovania, Ak Klient požaduje, aby poradie
podpisovatel'ov bolo v podpisovom pravidle zoh|adnené, je povinný označiť pole s názvom ,Zdleži na poradí'' pomocou ,,X".

Klient berie na vedomie, že v prípade, ak Banka v zmysle tejto prílohy jednostranne zmení rozsah operácií
služby Business24, móže,to mať vplyv na Klientom definované podpisové pravidlá uvedené vtomto bode
prílohy.

9, záverečné ustanovenia

príloha k Zmluve nadobúda platnosť a účinnost' najneskór Obchodným dňom nasledujticim po dni
podpísania tejto prílohy obidvoma zmluvnými stranami, najskór dňom účinnosti Zmluvy,
Táto príloha k Zmluve sa vyhotovuje v dvoch rovnopi§och, pričom každá zmluvná §trana obdrŽí jeden

rovnopis.
Táto príloha k Zmluve v plnom rozsahu nahrádza doterajšie znenie Prílohy č, 1 k Zmluve platnej do

nadobudnutia účinnosti tejto prílohy k Zmluve, Klient odvoláva plnomocensfuo udelené UŽívatelbm urČeným

v prílohe č. 1 k zmluve platnej do nadobudnutia úrčinnosti prílohy k zmluve.

V Spišskej Novej Vsi dňa 1,4.2019

Slovenská sporite|'ňa, a.s.

-\Vvu
t1 l 

' 
n.-/

,*',7',/a jt-
ona........,,.,.....

konatel'

Helena Čujová, konatel'

po_štandard


