
Zmluva o Elektronickej službe Business24
(ďalej  „Zmluva")

uzatvorená  medzi  zmluvnými  stranami.

Slovenská sporitel'ňa, a. s.
Tomášikova 48,  832  37  Bratislava,  lčo:  00151653
zapísaná v Obchodnom  registri  Okresného  súdu  Bratislava  1,  oddiel:  Sa,  vložka  číslo.  601/8

(ďalei  „Banka")

a

Obchodné meno/názov.
Adresa sídla.
IČO.

Obec Rudňany
Rudňany ,  05323  Rudňany
00329533

Zastúpená.
Meno,  priezvisko,  titul,  funkcia`  Rastislav  Neuvirth,  Bc„  starosta

(ďa'el  "Klient")

1                Zál(ladné podmienky

1         Predmetom    Zmluvy   ie    zriadenie    Elektronickej    služby    Business24    a   jej    použi'vanie    Klientom    za

podmlenc>k  a  spôsobom  dohodnutým  v  Zmluve.
2.       Podmienky   aspôsob    použivania    Elektronickej   služby    Business24   je    Klient   oprávnený   zmenit'   aj

jednostranne     priamo    vaplikácii     Elektronickej     služby     Business24     vrozsahu     ktorý     mu     umožní
funkcionalita  Elektronickei  služby  Business24.  Banka  informuje  Klienta  o  akceptácii  tejto  zmeny  priamo
v aplikácii  Elektronickej  služby Business24.

11              Záverečné ustanovenia

1     Klient vyhlasuje.  Že  sa  oboznámil  so  súčasťami Zmluvy,  ktorými  sú:
a)      Všeobecné   obchodné    podmienky   Slovenskei    sporiteľne,    a.s.,    súčinnost`ou    od    1.1.2015    (ďalej

"VOP").
b)      Produktové  obchodné  podmjenky  pre  depozitné  produkty  Slovenskej  sporiteľne,  a.s.,  s  účinnosťou

od  1.1.2015  (ďalej  „POP"),
c)      Sadzobníka
d)      podmienky  určené zverejnením,  za  ktorých  sa Bankový  produkt  poskytuje,
súhlasí  s  nimi  a  zaväzuje  sa  ich  dodržjavat'.

2    Všetky    právne    vzt'ahy    vyslovene    neupravené    vzmluve    sa    budú    riadiť    POP,    VOP,    Obchodným
zákonníkom  a ostatnými  právnymi  predpismi,  a to v tomto  poradí

3    Zmluvné   strany   sa   dohodli,   že   ich   vzájomné   právne   vzťahy   súvisiace   so   Zmluvou   sa,   podľa   §   262
0bchodného zákonníka,  budú  spravovať  podľa  príslušných  ustanovení  Obchodného zákonníka.

4.   Zmluva    nadobúda    platnosť    dňom    iej    podpisu    obidvoma    zmluvnými    stranami    a    účinnosť    dňom
nadobudnutia  účinnosti  prĺlohy  Č.  1  k  Zmluve.

5.   Ak  je  Klient  povinnou  osobou  a  Zmluva  je  povinne  zvereiňovanou  zmluvou   podľa  zákona  o  slobodnom

pri'stupe   k  informáciám    (zákon   o slobode   informáciĺ),   Zmluva   nadobúda   platnosť   dňom   jej   podpisu
zmluvnými   stranami   a  účinnosť   Obchodný   deň   nasledujúci   po   dni,   v  ktorom   Klient   preukáže   Banke
zvereinenie Zmluvy spÔsobom  podra VOP,
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Príloha  č.1  Zmluvy o  Elektľonickej službe Business24
Špecifikácia  Elektronickej služby  Business24

uzatvorená  medzi zmluvnýml  stranami.

Slovenská sporitel'ňa, a. s.
Tomášikova 48,  832  37  Bratislava,  lčo.  00151653
zapi'saná v Obchodnom  registn  Okresného súdu  Bratislava  1,  oddiel   Sa,  vložka  číslo   601/8
(ďalej  „Banka")

a

Obchodné meno/názov.
Adresa  sídla:
lčo:

Obec Rudňany
Rudňany ,  05323 Rudňany
00329533

Zastúpená:
Meno,  priezvisko,  titul,  funkcia:  Rastislav  Neuvirth,  Bc  ,  starosta

(ďalej  "Kllent")

1.     Špecifikácia  Bankového produktu

Banka  sprístupni'  Bankový  produkt  uvedený  v tabuľke  nižšie  Klientovi  prostrednĺctvom  Elektronickej  služby
Business24 za podmienok tu  uvedených

Číslo Bankového produktu Názov Bankového produktu lvlena
Denný limit na Bankovomprodukte*

SK92 0900  0000 000101391768 Obecný úrad  Rudňany EUR neobmdzene

•  denný  limit  uvádzaný  v  mene  Učtu  /účtu  Banky,  v  pripade  Kanového  účtu ie  denný  limit vždy  0  00  EUR

Špecifikácia Účtu  na  úhradu  Poplatku:  SK92  0900 0000  000101391768

Klient   berie   na   vedomie,   že   Banka   automaticky  sprĺstupní   každému   Užívateľovi   informácie  o  Úverovom
rámci,   poskytnutom   Klientovi   ku   dňu   nadobudnutia   účinnosti   tejto   prĺlohy   k  Zmluve,   ako   aj   k  Úverovým
rámcom,   poskytnutým   Klientovi   po   nadobudnuti'    platnosti   a  účinnosti   tejto   prílohy   k  zmluve,   v rozsahu
uvedenom vo Zverejnení.
Pokiaľ   Klient   požaduje,   aby   Banka   konkrétnemu   Užívaterovi   nesprístupnila   Úverový   rámec   spôsobom
uvedeným  vyššie,  ie  povinný tuto Žiadosť  uviesť v bode 4   a  bode  5   tejto  prílohy  a to  spôsobom  uvedeným  v
týchto  bodoch  tejto  prílohy Zmluvy.
Pokiaľ   Klient   požaduje,   aby   Banka   spri'stupnila   konkrétnemu   UŽívateľovi   úverový   účet,   je   povinný   túto
žiadost'  uviest'  v bode  4.   a  bode  5.   tejto  prĺlc)hy  Zmluvy,   a  to  spÔsobom   uvedeným  v týchto  bodoch  tejto

prílohy Zmluvy

Banka  automaticky  sprístupní  každému  Užívateľovi,  ktorý  má  pristup  k  úverovému  účtu  alebo  Úverovému
rámcu,  informácie  o  plnení  Špecifických  podmienok  a  o  výške  splátok  Úveru  (ďalej  „Notifikácie").  Notifikácie
budú  Užívateľovi  dostupné  v  aplikácH  Business24  a  zároveň  ich  bude  Banka  zasielat'  na  osobitnú  e-mailovú
adresu  Užívateľa  uvedenú v  bode  5.  tejto prílohy Zmluvy.

Ak   Klient   neuvedie   v bode   5     teito   pri'lcihy   Zmluvy   osobitnú   e-mailovú   adresu   Uži'vateľa   na   zasielanie
Notifikácií,     Banka     ich     Užívateľovi    zasielat'    nebude,     avšak    Užívateľ    je    oprávnený    priamo    vaplikácii
Business24   požiadať   Banku   o zasielanie   Notifikácii'   na   e-mailovú   adresu   definovanú   Užívateľom   vteito
apl,kác,i.

2.      Špecifikácia výpisov z účtu/účtu  Banky/úverového účtu/ Kartového  účtu zasielaných  Klientovi
prostredníctvom Business24

2  i    Banka   automaticky  sprístupnĺ   výpisy  z   Účtu/   účtu   Banky   uvedenému   v  bode   1   teito   prílohy  priamo
v aplikácii  Elektronickej  služby Business24,  a to  nasledovne:

a)    vo formáte PDF,  v periodicite denne +  mesačne (posledný deň v mesiaci) a súčasne

b)     vo formáte XML,  v  periodicite denne  po  obrate.
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Klient  berie  na  vedomie,  Že  Poplatky  budú  v týchto  výpisoch  z  Účtu/  účtu  Banky  zobrazované  individuálne

po  iednotlivých   obratoch.   Pokiaľ   Klient   požaduje,   aby   Banka   zobrazovala   Poplatky   kumulatívne   v rámci
daného výpisu, je  povinný označiť  nižšie  uvedené  ustanovenie  pomocou  „X"

E  zobrazovať  Poplatky vo výpise z  Účtu/ účtu  Banky kumulati'vne.

Pokiaľ   Klient   požaduje   inú,   ako   Bankou   automaticky   nastavenú   špecifikáciu   výpisov  z účtu/účtu   Banky
uvedenú  vyššie  alebo  pokiaľ požaduie,  aby  Banka  automaticky zasielala výpisy z  Účtu/  účtu  Banky  aj  na e-
mailovú  adresu/ e-mailové  adresy  Klientat  Klient ie  oprávnený toto  nastavenie výpisov zadefinovať v   tabuľke
nižšie.   Klient  berie  na  vedomie,  že  tieto  výpisy  budú  Bankou  zasielané  v  nezabezpečenej  (nezašifrovanej)
forme,  pokiaľ  si  Klient  priamo  v  aplikácii  Business24  nezvolí  zabezpečenie  e-mailového  výpisu  šifrovaním,

a to spôsobom  uvedeným  v tomto bode tejto prĺlohy.

Č'S'o Účtu/ účtu E. mallová adrosa*
Pol.lóda Formát Obsah Jazyk Poplatky

Ba,lky DMR XML PDF MT940 FNFN SA
kumulativno

SK92 0900 0000 bozena.cvenarosova®ru EED nEE IIE 5)J Ĺ]
000101391768 dnanv  sk

*  Pre jeden  konkrétny  Učet/účet  Banky ie  možné  nadefinovať maximálne  10  e-mailových  adries.

•*    Poplatky    budú    vtýchto    výpisoch    z  Účtu/učtu    Banky   zobrazované    individuálne    po   jednotlivých    gbratoch.    Pokiaľ   Klient

požaduje,  aby  Banka  zobrazovala  Poplatky  kumulativne  v  rámci  daného  vypisu. je  povinný  označiť v stlpci  s  názvom  „Poplatky
kumulatívne" vyznačené pole  pomocou  „X"

Pokiaľ  Klient  požaduie  iné,  ako  vyššie  uvedené  nastavenie  výpisov  z  Účtu,  alebo  požaduje  definovat'  ďalšie

náležitosti   výpisu  z   Účtu,   ktoré  mu   umožňuje  funkcionalita  aplikácie   Business24,  ie   Užívateľ  oprávnený

priamo v aplikácii  Business24  zadať formát,  periodicitu  alebo ďalšie  náležitosti výpisu  z  Účtu,  a to spôsobom
uvedeným  priamo v teito aplikácii

Uži'vateľ  ie   oprávnený   zvolit'   si   priamo   v  aplikácu   Business24   ku   konkrétnemu   typu   e-mailového   výpisu

z  účtu/účtu    Banky,    ktorý   si    Uživateľ   zvolil,    aj   zabezpečenie   tohto   výpisu   šifrovanĺm,    a  to   spôsobom

uvedeným  priamo  v tejto  aplikácii.   Pokiaľ  si  Uži'vateľ  v aplikácii  Business24  nezvoli'  šifrovanie  tohto  výpisu

z účtu/účtu   Banky,   Klient   berie   na   vedomie,   že   Banka   bude   Klientovi   doručovať  zvolené   typy   výpisov
z Účtu/účtu  Banky v nezabezpečenej  (nezašifrovanej)  forme    Klient  berie  na  vedomie,  že  Banka  nevyhovie
žiadosti   UŽívateľa,   aby  šifrovanie  e-mailových   výpisov  z  Účtu/účtu   Banky  nastavila  v aplikácii   Business24

Banka.   Pokiar  si   Užĺvateľ  nastavi   šifrovanie  tohto  výpisu  z  Účtu/účtu   Banky,   Klient  berie   na  vedomie,  že

informáciu  o tomto  nastavenĺ  má  k  dispozícii  priamo  v aplikácii  Business24.  Zmeny  v  nastavenĺ  šifrovania  e-

mailových  výpisov môže  realizovať  iba  Užívateľ  priamo v aplikácii  Business24.

2.2   Banka  automaticky  sprĺstupnĺ  výpisy  z  Úveľového   účtu   uvedeného  v  bode  4.   a   bode 5.   tejto  prĺlohy

priamo  v aplikácii  Elektronickej  služby  Business24,  a  to  vo  formáte  PDF,  v periodicite  denne  +  mesačne
(posledný deň  v mesiaci)  po  obrate

2.3   Banka   automatícky   sprĺstupni   výpisy   z   l{artového   účtu    uvedeného   v bode   1.   tejto   prĺlohy   priamo
v aplikácii  Elektronickej  služby  Business24,  a to'

a)    vo formáte PDF,  v periodicite denne + mesačne (posledný deň v mesiaci)  a súčasne

b)     vo formáte XML  v  periodicite denne  po  obrate.

3.      Špecifikácia  Limitov Bezpečnostných  predmetov  pre uživateľov

Klient je  oprávnený stanoviť  Limit  na  Bezpečnostný predmet  na jeden  Prĺkaz doručený  Banke  prostredníctvom
Busmess24.  Limit  na  konkrétnom  Bezpečnostnom  predmete  sa  vzťahuje  na  každého  Uživateľa,  ktorý  daným
Bezpečnostným  predmetom  podpisuje (certifikuje)  Príkazy

Užívateľ  je  oprávnený  podpĺsat'  Príkaz  týmto  Bezpečnostným  predmetom  v  sume  rovnej  alebo  nižšej  ako  je
stanovená     výška     Limitu     na     Bezpečnostnom     predmete,     maximálne     však    vo    výške    zodpovedajúcej
maximálnemu    Limitu    na    Bezpečnostný    predmet,    určenému    Bankou   Zverejneni'm.    V  prĺpade,    ak    Klient
nestanovĺ  Limit  na  Bezpečnostný  predmet,  platia  Limity  určené  Bankou Zverejnenĺm.
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Bezpečnostný pľedmet Limit na Bezpečnostný predmet na jeden Prikaz v EUR

SMS  kľúč 170.000'-

EOK Neobmedzený
mToken 500.000,-

4.      Rozsah  Elektľonickej  služby  Business24 použivanej  užívatel'om

Užívateľ   má   právo   používat'   Elektronickú   službu   Business24   v  maximálnom   rozsahu   operácií,   ktoré   táto
služba  ponúka  a  o ktorých   Banka  infomuje  Klienta  Zverejnenĺm,   pokiaľ  sa  Banka  a  Klient  nedohodnú  inak.
Banka  je   oprávnená  jednostranne   zmeniť   tento   rozsah   operáciĺ,   pričom   o tejto   zmene   informuje   Klienta
Zverejnenĺm.

Názov  profilu: Profi'  1

E  nesprístupniť  Úverové  rámce  KIíenta

ODerácie viazané k Učtu/účtu  Bankv/úverovému  účtu/Kaľtovému  účtu*:

Číslo  účtu Typ  profilu

Platobné karty**ostatnýchUžívateľov*t*

SK92  0900  0000 000101391768 Aktĺvny I
* uvedený  úče(je možné   uviesť len  k jednému  rozsahu  oprávnení  pod daným  profilom

" zahŕňa  aj  Charge  karty

•"UŽívateľovi    sÚ    sprístupnené    operácie   v  rozsahu    definovaného    profilu   viažuceho    sa   k  Účtu/Kartovému    účtu    nielen    na

Platobnei  karte.  ktorei ie  držiteľom,  ale  aj  na  ostatných  Platobných  kartách  vydaných  k  tomuto  účtu.

Klient   berie   na   vedomie,   že   profil   viažuci   sa   na   vyššie   definovaný   Účet/účet   Banky/Kartový   účet   sa
automaticky vzťahuje  na  všetky Platobné  karty vydané k  tomuto  účtu.

ODeíácie neviazané  k  Účtu/účtu  Bankv:

MMaximálny  rozsah operáciĺ  neviazaných  k  Účtu/účtu  Banky  Banka  stanovuie vo  Zvereinení.
Klient  berie  m  vedomie,  že  Elektronicku  službu   Business24  v  rozsahu   Premium  si  môže  aktivovat'  každý
Užívateľ  prKamo  v  aplikácH   Business24.   Poskytovanle  Business24  v  rozsahu   Premium,   ktorý  Banka  uršuje
Zvereinenĺm,   je   spopkatnené   v zmysle   Sadzobnĺka,   pričom   Poplatok   bude   zúčtovaný   na   t'archu     Učtu
uvedeného   vtejto   prilohe,   pokiaľ   sa   Banka   a  Klient   nedohodli   inak.   Banka   udeľuje   Klientovi   súhlas   na

bpo#u#7#Ta3Čn#h#u#ťšoťgt,Z2o5ľťľgTgjľ%áérs#g##ľ3Lsg,#yngLa,.:+í#juTžá
podmienok  určených  Z\ĺerejnenĺm.

5.      Specifikácia      Uživateľov      aich      Bezpečnostné      pľedmety      ad'alšie      podmienky      používania
Elektľonickej  služby  Business24

Banka   automaticky   sprístupní   Užívaterovi   Limit   na   Bezpečnostný   predmet,   ktorého   vyšku   Banka   určuje
Zverejneni'm  a ktorý sa vzt'ahuje  na jeden  Príkaz,  prípadne  Pokyn  na vykonanie  platobnej  operácie doručený
Banke  prostrednĺctvom  Elektronickej  služby  Business24  a  podpísaný  (certifikovaný)  týmto  Užĺvateľom,  pokiaľ
sa  Banka  a  Klient  nedohodnú  inak.  Banka  je  oprávnená  jednostranne  meniť  výšku  Limitu  na  Bezpečnostný
predmet,  pričom  o tejto zmene  informuie  Klienta Zverejnením.

Banka     spri'stupní      Uživateľovi      určenému      Klientom      Účet/      Účet     Banky/úverový      účet/Kartový     účet/

prostrednĺctvom     Elektronickei         služby     Business24     s  nasledovnými     Bezpečnostnými     predmetmi    a  za
nasledovných  podmienok:
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Meno Rodné

Bezpečnostnópredmety

Profil
Rola Admin

Prehl'ad e-mailová adr®sa
SMSkl'úč EOK mToken

a  priozvisko číslo/dátumnarodenia
uy:::š#* pro Notlfikácie ""

CvengrošováBožena EE I I Profil1 Rola1 I I
Jar\aJánošíková EE I L Profll1 Rola1 u I

*    Klient    môže    priradit'    k  UŽívate 'ovi    iednu    rolu     Rola   ie    skupina    Užĺvateľov,    ktorá   ie    použi'var`á    pre    účely    špecifikácie

podpisových  pravidiel
"    Pokiar    Klient    požaduie    danému     Užívateľovi     pridelit'    ai    administrátorsky    profil,    je    povinný    označlť    pole     s  názvom

„Administrátor  pomocou  „X`..    Maximálny  rozsah  operácií  pre  administrátorský  profl  stanoví  Banka  vo Zvereineni
***  Pokiaľ  Klient  požaduje  danému  Uživateľovi  spristupniť  všetky  úverové  účty  (tj.  úverové  Účty  poskytované  Klientoví  ku  dňu

platnosti  a  účinnosti  tejto  príloriy  Zmluvy,  ako  ai  Úverové  účty  poskytgvané  Klientovi  po  nadobudnutí  platnosti  a  účinnosti  teito
prílohy  Zmluvy.  ie  povinný  označit'  pole  s  názvom  „Prehľad  všetkých  Uverov"  pomocou  „X.  Pokiaľ  Klient  požaduie,  aby  danému
Užívateľovi  Banka  sprístupnila  len  vybrané  Úverové  účty,  je  povinný  definovat' číslo  tohto  úverového  účtu  pri  konkrétnom  Profile
v bode 4.  teito  prílohy  Zmluvy.
"**Pokiaľ  Klient  požaduie,   aby  Banka  danému   Užívateľovi  zasielala  Notifikácie.  ie  povinný  v  teito  tabuľke  definovat'  e-mailovú

adresu  Uživateľa

6.       špecjfikäcia podpisových  pravidiel

Limit  podpisového  pravidla  Č.  1   * neobmedzene                                                                           1                   EUR
Obmedzenla  limitov"

Typ Hodnota  limitu

Transakčný limitI Denny

I TýždennýI Mesačný
Zoznam  podpisovateľov"* Poradie  podpisov Meno,  priezvisko alebo  rola

I  Záleži'  na poradi'
1

2_

3_

Cĺslo  Učtu/účtu  Banky
1 SK92  0900  0000  000101391768
2
3.

4.

5
6.

Zoznam  oDerácií  v  rozsahu  stanovených  oprávnení  vybraných  Už vaterov v zozname podpisovateľov
E  Učty (obraty,  výpisy,  nastavenia výpisov) E  Ziadosť o vrátenie platby/klientské storno
EEp atby iednoduché E  Platby hromadné
EEp atovné príkazy na inkasá EEď  Zamietnutie čakaiúceho  lnkasa
EEEF e Transfer SCT EÉ]  File Transfer SDD
EEF e  Transfer CGl E Trvaié prĺkazv
•   Limit  podpisového   pravidla   sa   vyhodnocuie   v  závislosti   od   typu   transakciet   t.i.   súbor   Príkazov   (hromadných   platieb)   alebo

súbor   Prikazov  Uednoduchych  platieb)   Ak  je  v  Zozname  operácH'  zaškrtnutá  voľba  File  Transfer  SCT  alebo  File  Transfer  SDD
limtt  podpisového  praviclla  sa  vzťahuie  na  celý  súbor  Príkazov  .  nie  na iednotlivé  Prikazy.  z  ktorych  súbor  pozostáva.

"   Obmedzenia   limitov   predstavujú   sumu   transakcií.   ktoré   možno   zrealizovat'   za   Klientom   zvolené   obdobie   (deň,   tyždeň,

meslac)

•"  Podpisovateľa  je  možné  definovať  menom  a  priezviskom  UŽívateľa,  alebo  názvom  role.    Pri  UŽívateľoch,  ktorí  sú  definovanĺ

v zozname podpisovateľov pri  uplatneni  podpisového pravidla  nezáleži'  na  poradĺ  podpisovania   Ak  Klient požaduje,  aby poradie

podpisovateľov  bolo  v  podpisovom  pravidle  zohľadnené,  ie  povinný  označiť pole  s  názvom  „Záleží  na  poradľ  pomocou  „X''.

Klient  berie  na  vedomie,  že  Banka  automaticky  sprístupní  pre  všetkých  Užívateľov  funkcionalitu  s  názvom
„Správa  dokumentov"  ,  a to  vytvc)renim  podpisového  pravidla  pre  každého  Užívateľa  tak,  Že  bude  oprávnený
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podpisovať  samostatne  každú  operáciu  obsiahnutú  v tejto funkcionalite,  rozsah  operáciĺ  obsiahnutých  v tejto
funkcionalite   Banka  určuje  Zverejnením.

Klient  berie  na  vedomie,  Že  v prípade,  ak  Banka  v zmysle  tejto  prilohy jednostranne  zmeni'  rozsah  operáciĺ
služby  Business24,  môže  to  mat'  vplyv  na  Klientom  definované  podpisové  pravidlá  uvedené  v tomto  bode
prílohy.

7.     Špecifikácia podpisových  pravidiel pre Platobné karty (debetné  Platobné  kariy,  Charge karty)

PodDisové  pravidlo č.: PK1

Zoznam  podpisovateľov* Poraďe podpisov Meno,  priezvisko alebo  rola

I  Záleži`  na poradi'
1.

2.

3.

Ci'slo  Učtu/ Kartového  účtu
1

2.

3.
•  Podpisovateľa  ie  možné  definovať  menom  a  priezviskom  Užívateľa.   alebo  názvom  role.    Pri  Uži`vateľoch,  ktorí  sú  definovani'

v  zozname  podpisovateľov  pri  uplatneni  podpisového  pravidla  nezaleži  na  poradi  podpisovania.  Ak  Klient  požaduje,  aby  poradie

podpisovatel.ov  bolo  v  podpisovom  pravidle  zohl.adnené,  ie  povinný  označiť pole  s  názvom  „Záleží  na  poradľ  pomocou  „X".

8.   Záverečné ustanovenia

Príloha   k   Zmluve   nadobúda   platnost'   dňom   jej   podpísania   obidvoma   zmluvnými   stranami   a   účinnosť
najneskôr Obchodným  dňom  nasledujúcim  po  dni  nadobudnutia jej  platnosti.
Táto   príloha   k  Zmluve  sa   vyhotovuie  v  dvoch   rovnopisoch,   pričom   každá  zmluvná   strana   obdrží  jeden
rovnopis.
Táto   priloha   kzmluve   vplnom    rozsahu   nahrádza   doterajšie   znenie   Prĺlohy   č.1    kzmluve   platnej   do
nadobudnutia  účinnosti  tejto  prĺlohy  k  Zmluve.  Klient  odvoláva  plnomocenstvo  udelené  Užĺvateľom  určeným
v  prílohe  č.  1  k  Zmluve  platnej  do  nadobudnutia  účinnosti  pri'lohy  k  Zmluve.
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