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a
Majiteľ služieb Nonstop Banking:
Meno a priezvisko: Ján Gondek
Trvalé bydlisko:
LESNICA 47
06533 LESNICA

Rodné číslo:
Číslo klienta:

6705126208
6705126208

(ďalej len "klient")

Zmluva o využívaní služieb Nonstop Banking
Autentifikačné a Bezpečnostné prvky
VÚB, a.s. a klient sa dohodli, že dňom podpisu tejto zmluvy zaniká Potvrdenie o
využívaní služieb Nonstop Banking* a/alebo pôvodná Zmluva o využívaní služieb
Vydané autentifikačné prvky použité pre komunikáciu s VÚB, a.s. prostredníctvom služby Nonstop
Banking sú platné pre klienta aj naďalej.
Bezpečnostné prvky poskytnuté klientovi na základe Potvrdenia o využívaní služieb Nonstop
Banking* a/alebo Zmluvy o využívaní služieb Nonstop Banking** sa pre účely tejto zmluvy
považujú za bezpečnostné prvky poskytnuté podľa tejto zmluvy a klient ich môže naďalej
Klient týmto potvrdzuje, že bude využívať minimálne jeden z bezpečnostných prvkov (PIN, Heslo,
SMS autorizácia, Token, Mobilný Token), ktorými VÚB, a.s. podmieňuje využívanie služieb Nonstop
Banking.

Záverečné ustanovenia
a) Klient (majiteľ) má právo disponovať s produktmi, ku ktorým má definované oprávnenia a
využívať všetky dostupné služby prostredníctvom všetkých dostupných elektronických
distribučných kanálov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok pre depozitné produkty
VÚB, a.s., ktoré upravujú aj postup a spôsob aktivácie týchto služieb.
b) V prípade, ak je klient definovaný aspoň k jednému produktu právnickej osoby ako majiteľ, v
službách Nonstop Banking mu budú zobrazené všetky produkty tejto právnickej osoby. Klient
(disponent) má právo využívať služby Nonstop Bankingu maximálne v rozsahu služieb, aké mu
majiteľ produktu zriadil.
c) Neoddeliteľnú časť tejto zmluvy tvoria Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné
produkty a Cenník VÚB, a.s.. Klient, podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, že sa s
dokumentmi uvedenými v prvej vete tohto bodu oboznámil, porozumel im a súhlasí s ich
obsahom.

d) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Podpis klienta a VÚB, a.s. na tejto zmluve je
nahradený a dokumentovaný vyjadrením súhlasu prostriedkami dialkovej komunikácie v zmysle
zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na dialku v znení
neskorších predpisov. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzatvorenia obidvoma
zmluvnými stranami prostriedkami diaľkovej komunikácie.
e) Zmluvu je možné zmeniť podľa typu realizovanej zmeny prostriedkami diaľkovej komunikácie
alebo písomnými dodatkami na ktorejkoľvek pobočke VÚB, a.s..
f) Klient má v zmysle zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na
diaľku v znení neskorších predpisov právo od tejto zmluvy odstúpiť bez dôvodu a sanckií do 14 dní
odo dňa jej uzatvorenia v súlade s podmienkami uvedenými vo Všeobecných obchodných
podmienok pre depozitné produkty VÚB, a.s
g) Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, zákona č. 266/2005 Z. z. o
ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na dialku v znení neskorších predpisov a ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
h) Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluva vyhotovená v inom ako
slovenskom jazyku, tak pre jej právne posudzovanie a výklad pojmov je rozhodná verzia v
slovenskom jazyku.
i) Banka si vyhradzuje právo automatizovanými aj neautomatizovanými prostriedkami spracovať
prevádzkové údaje týkajúce sa elektronickej komunikácie s klientom (napr. údaj o IP adrese) na
účely predchádzania podvodov a ochranu práv a oprávnených záujmov VÚB, a.s. a klienta.
* týka sa klientov, ktorí uzatvorili s VUB, a.s. Potvrdenie o využívaní služieb Nonstop Banking
** týka sa klientov, ktorí uzatvoril s VÚB, a.s. Zmluvu o využívaní služieb Nonstop Banking
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