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osKYTovANí SLUŽBY

čsog ELEKTRoucxÉHo BANxovnícTvA
ěsog MULTIGAsH 24
Československá obchodná banka, a. s.

so sídlom: Micha|ská 18, 815 63 Bratis|ava
lČo: go 854 140
zapísaná v obchodnom registri okresného sÚdu Bratis|ava l, oddie| Sa, v|oŽka č.4314lB
ktoru zastupujú: Ing. Lubos|ava Čukanová, lng. Katarína Mahríková
pobočka: Korporátna poboěka Treněín, Vajanského 3, 911 50 Trenčín
(ďa|ej |en,,Banka..)

a

obchodné

meno:

reg'):

síd|o (podta obch.
korešpondenčná adresa:

tČo:

zastúpený:

číslok|ienta:
APPID klienta:

@ 7

Technická obnova a ochrana Že|ezníc, a.s. (TooŽ)
Sad SNP 667/1o, 01o 01 Ži|ina
43 861 105
lng. Stanis|av Bořuta, predseda predstavensfua, 630609/6401
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(ďa|ej |en,,K|ienť.)

uzaVára!ú na základe ust. $ 269 ods. 2 obchodného zákonníka
v p|atnom znení túto Zm|uvu (ďa|ej |en,,Zm|uva..)
Predmetom tejto ZmluvY je:
Rea|izovanie bankových obchodov a|ebo poskytovanie bankových sluŽieb Bankou na zák|ade dispozícií
zasie|aných medzi Bánkou a K|ientom e|ektronicky, prostredníctvom ČsoB Mu|tiCash 24
nahradzújÚcich odovzdávanie dáťautorizovaných dispozíciípisomnou formou na papierových t|ačivách.
Presná Špecifikácia jednotlivých bankouých sluŽieb, pri ktoých je moŽné vyuŽiť e|ektronický prenos dát
medzi Bankou a K|ientom je uvedená v Podmienkach pre e|ektronickÚ uýmenu dát prostrednÍctvom
Čsog Mu|tiCash 24 (ďa|ej len Podmienky), ktoré sÚ neodde|itelnou súčasťoutejto Zm|uvy.

1.

Na zák|ade Žiadosti K|ienta sa Banka zavězule poskytovať k nas|edujúcim Účtom K|ienta bankové
s|uŽby v oblasti tuzemského korunového pIatobného styku a devízovéhonedokumentárneho
pIatobného styku v rozsahu vymedzenom majiteÍom Účtu podla nas|edovnej tabuÍky:

Čis|o úětu (ABo verzia pre lB|S
|ba účtyv SKK)/čís|oÚčtu v Profile
25662713

Čís|oúčtu(|B|S verzia)
iba Účty v cudzej mene

Mena

SKK

Právo prístupu
1*

2"

3*

4"

A

A

A

A

Právo prístupu:
l,| prluázy a inkasá tuzemské, z-) v1ipisy z účtu,3.} Zostatok na Účte, 4,| Príkazy zahraničné,A - áno,

N-nie

1.2008

/

strana

1

z3

2,
/

Zm|uvné strany beru na vedomie, Že s peňaŽnými prostriedkami na vyŠŠieuvedených účtochmÓŽu
prostredníctvom Čsog Mu|tiOash 24 disponovať iba nas|edovné osoby s príslušnýmiprávami
podpisu. Tieto osoby disponujÚ tajným ŠifrovacímktÚěom k e|ektronickému podpisu, ktorého
veréjný šifrovacíkÍÚč bo| registrovaný v Banke k príslušnému|PP|D uŽívatela na zák|ade
negistiaeneho listu Banky sHASH hodnotou verejného Šifrovacieho klúčapodpísaného
štaiutárnym zástupcom Klienta/majiteÍom Účtu' (ďa|ej |en Registračný |ist).

Meno a priezvisko uŽívateÍa
Spojenie na uŽÍvateÍa

lPP|D uŽívateÍa
(vyplníEB sR)

Právo podpisu -

(te|efÓn, mobi|, fax, e-mail)

nq. Sta
I

n

is|av Bořuta, o41 17 07 46,|,|, riadite| @tooz.

nq. Ado|f Bohovič, o4,|

17

s].

bohovič@tooz'sk
1, mikolka@tqq. s!

07 461 1,

nq. Jozef Mikolka, O4'l n 07 461
Viera Šmári kov á' o41 17 07 461 1, smarikova@tooz. sk
I

.)Právo
E

-

E

A
A
A

podpisu:

samostatne, A - dva podpisy, B _ dva podpisy, a|e druhý musí mať min. právo podpisu A,
Žiadne, T - bez podpisu (pri vzdia|enom podpise), F, G - doplnkové podpisy (iba v kombinácii

N,,F,G")

Adresa miesta inšta|ácie (mesto, u|ica, č. domu, č. miestnosti)TooŽ, Sad SNP 667/1o, 01001Ži|ina

3.

Zm|uvné strany vyh|asujÚ, Že e|ektronická rnýmena dát rea|izovaná na zák|ade tejto Zmluvy má
povahu písomňeho právneho úkonu a je rovnocenná s inak beŽne pouŽívanou formou písomného
štyru. eiavne Úkony zrea|izované e|ektronicky mÓŽu byť odvo|ané a|ebo zmenené iba písomnou
formou a to iba v prípade, Že to dovolujú Podmienky.

4.

Zm|uvné strany sa zavázujÚ. Že nebudÚ transakcie uskutočnenéna základe tejto Zm|uvy
akokotvek spochybňovať a|ebo vyh|asovať za nep|atné iba na zák|ade argumentu, Že dispozÍcia
k transakcii bola podpísaná elektronickým podpisom a uskutoěnená formou e|ektronickej výmeny
dát.

5.

Zm|uvné strany sa tieŽ zavázqú, Že nenapadnú ani nespochybnia dÓkaznÚ prípustnosť správ
zasie|aných a uschovávaných v súlade s ustanoveniami tejto Zm|uvy.

6.

Klient sa zavězuje zabezpečiťsvoje tajné šifrovacie ktúček elektronického podpisu proti zneuŽitiu
a|ebo proti odcudzeniu. K|ient sije vedomý toho, Že je jediným v|astníkom svojich tajných
šifrovacích klÚčov a Že je zodpovedný za ich prípadnézneuŽitie. V prípade zneuŽitia, pokusu o
zneuŽitie a|ebo odcudzenie bude K|ient bezodkladne po zistení písomne informovať Banku o tejto
skutočnostia o prÍs|uŠnýchopatreniach, ktoré vykonal. Ak K|ient poŽaduje zrušenie práva
e|ektronického podpisu niektoných zo svojich tajných šifrovacích kfúčov,musío to písomne
poŽiadať tÚ pobočku Banky, ktorá mu vedie účet.Táto Žiadosť musí byť podpísaná K|ientom.

7.

Bankové s|uŽby na zák|ade e|ektronickej rnýmeny dát prostredníctvom Čsoe Mufticash 24
poskytuje Banka iba po registrácii verejného šifrovacieho klúčauŽívatela na zák|ade

Regištračneho listu, podpísaného majiteÍom účtu/ štatutárnym zástupcom K|ienta. S ohladom na
zasády bezpečnosti Banka odporÚča K|ientovi vykonávať obnovu šifrovacích kÍúčovaspoň raz
roěne. Po rnýmene šifrovacíchkťúčovje potrebné zrea|izovat registráciu nového verejného
šifrovacieho kÍúčav Banke.

8.

Ustanovenia tejto Zm|uvy majÚ prednosť pred ustanoveniamiZm|uvy o beŽnom úČte.

Inšta|áciu vykoná po dohode s K|ientom technik spo|očnosti Software602 S|ovensko, s.r'o.,

Krupinská 4, 851 01, Bratis|ava, |Čo: 31342183.

bý menená iba písomnou formou čís|ovanýchdodatkov, ktoré musia byť podpÍsané
stranami. V prípade neplatnosti a|ebo neúčinnostijednot|ivýchustanovení
zmluvnými
obidvoma
tejto Zmluvy, nie sÚ dotknuté ostratné jej ustanovenn.

10. Zm|uva mÓŽe

11

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurěitú, pokiat ju jedna zo zm|uvných strán písomne nevypovie.
Výpovedná |ehota je jeden mesiac a začínap|ynúťprvým dňom mesiaca, ktorý nas|eduje
po mesiaci, v ktorom bo|a rnýpoveď doruěená druhejzm|uvnej strane.

12

Pop|atky za s|uŽby poskytované Bankou vyp|ývajúce z tejto Zm|uvy sa spravujÚ aktuálnym
Sadzobníkom Banky za poskytovanie peňaŽných a obchodných s|uŽieb Banky.

13

osobitné ustanovenia.

14. Táto Zm|uva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktoných kaŽdá zm|uvná strana dostane jedno
vyhotovenie. Zm|uva nadobúda p|atnosť dňom podpisu zm|uvnými stranami, jej pÉvne úěinky
začnÚ p|ynúťpo ukončeníinšta|ácie programového vybavenia a po registráciiverejných šifrovacích
ktÚčov uŽívateÍov Klienta v Banke.
15. Zm|uvné strany vyhlasujú, Že táto Zm|uva bo|a podpÍsaná podla ich priania a slobodnej

vÓ|e.

16. Prí|ohy: Podmienky pre e|ektronickú výmenu dát prostrednícfuom Čsoa Mu[ioash 24
Podmienky pre inŠta|áciu CSOB Mu|tiCash 24
V Trenčínedňa il{ t,

{n0

{

Za

Za Banku
leakoalovEnská obchodná banka, a.g.

9.{49

ť,

v Žitine dňa 10.1.2008

K|ienta

T[Ú|li|lthÁ [Bi!iltA É!í]j']1Ai!Ái[LtlruiŮ, a's

Saci St-,lP ili,ilq p7
a1a Ů1 il,i.Jiť;c
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podpisy zamestnancov

K|ienta /peěiatka

