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8. Prima banka ponúka majiteľovi účtu neodvolateľný návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy, podľa ktorej vzájomné
spory, ktoré by medzi zmluvnými stranami vznikli v súvislosti so 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 tohto návrhu si je majiteľ účtu vedomý, že i) rozhodcovské konanie sa
začína na základe podania žaloby na adresu sídla súdu, čo spôsobuje, že v tej istej veci nemožno konať a rozhodovať na
súde alebo pred iným rozhodcovským súdom ii) konanie má neverejný a písomný charakter, iii) právoplatný
rozhodcovský rozsudok je konečným rozhodnutí!ll, ktorý má rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok všeobecného
súdu. Majiteľ účtu podpisom Zmluvy prijíma návrh Prima banky na uzavretie rozhodcovskej zmluvy, pokiaľ
bezprostredne za touto vetou nevyjadrí svoj výsl~ný nesúhlas s týmto návrhom.

Nesúhlasím D ;
9. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

10. Vzhľadom na to, že majiteľ účtuje povinnou osobou a zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle zákona č.
21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, je povinný doručiť Prima banke do 14 dní odo dňa uzatvorenia tejto
zmluvy potvrdenie o zverejnení zmluvy v úplnom· znení v súlade s § 5a tohto zákona. Zmluva v tomto prípade nadobúda
platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci pracovný deň po dni doručenia písomného
potvrdenia o zverejnení v zmysle predChádzajúce] vety. Majitel' účtu je oprávnený disponovať s účtom a prostriedkami na
účte odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy] V prípade, že majiteľ účtu nedoručí Prima banke v uvedenej lehote
potvrdenie o zverejnení v zmysle vyššie uvedeného, alebo ak zmluvu nezverejní, zmluva nenadobudne účinnosť a po
troch mesiacoch od jej uzatvorenia platí, že k uzat~oreniu zmluvy nedošlo.
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V Bardejove dňa 19.3.2012

Prima banka Slovensko a.s.:
Meno a priezvisko: Ing. Slavo~robni k vá
Funkcia: osobný bankár
Podpis:

. . k I jMeno a pnezvls o: .

Funkcia: KUbiI"'C'.'3 LUCi~·
Podpis: Osobný bankár
Pečiatka:

Prima banka Slovensko,8.5e
37/3

Za majitel'a účtu:
Men~ a priezvisko: Mgr. Peter Maslej g
Podpis: c3, )
Pečiatka: ~
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