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Dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb SERVIS 24

Smluvní strany:

česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

(dále jen „Banka“)

a

lvl

Městska cast Praha-Libuš

Příjmení, jméno a titul/ obchodní tirma/ název

llibušská 35/200, Brahe, 14200, Česká republika

Trvalý pobyt/ sidlo/ místo podnikání

23,1142 , , V

Rodné číslo (datum narození) / IČ

(dále jen „Klient")

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb SERVIS 24 v platném znění

(dále jen „dodatek“):

Smluvní strany se dohodly, že ke dni podpisu tohoto dodatku budou služby SERVIS 24, které klient využívá na základě

Smlouvy o poskytování služeb SERVIS 24, nastaveny takto:

Primárním účtem se pro účely využíváni služeb SERVIS 24 stanovuje účet klienta: číslo 2000691349, měna CZK.

Klient a banka se dohodli, že platby prováděné prostřednictvím služeb SERVIS 24, které převýší denni limit pro samostatné

jednání, musí být schváleny dalšími oprávněnými osobami.

IANo El NE

Denní limit pro samostatné jednání: OKč

Požadovaný počet oprávněných osob: 2

Klient a banka se dohodli, že všichni uživatelé služeb SERVIS 24 budou pro autorizaci každé platby využívat elektronický

klientský certifikát:

DANO INE

Klient a banka se dohodli, že všichni uživatelé služeb SERVIS 24 budou pro přístup k dané smlouvě a pro autorizaci všech

plateb využívat elektronický klientský certifikát:

EIANo [ZINE

Klient a banka se dohodli, že k provádění administrativních operací prostřednictvím služeb SERVIS 24 klient zmocnil níže

uvedené zmocněné osoby. Administrativní operace jsou popsány v Uživatelské příručce SERVIS 24.

Zmocněné osoby:

IE ANO III NE
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*) Pokud je zvolen přistup ke Smlouvě vyšší bezpečnosti, je automaticky zvolena i povinnost autorizovat všechny aktivní transakce.
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sa rvae opo u

 

Adresa trvalého pobytu

 

resa rvae opo ytu

Ostatní nastavení služeb SERVIS 24 zůstává beze změn.

V(e) dne 28.1.2021

'Majitgrlr účtu: Městská část Praha-Libuš

podpis(y). příp.

Zastoupen(a):

_qu ngitglg účtu - právnickou osobu:
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