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Rámcová smlouva o sjednávání a vedenĺ vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele

Číslosmlouvy:I 111111111 IiIc~z~íIvipIiIoIo~ I
Jaka vanob,ln, sym bol slouž, prvnich deset čiselnych znaků z Čsla smlouvy Čsla smlouvy NEWPtŇuiTE‘

Niže uvedene smluvni strany uzaviraji timto zejmena podle 1746 odst 2) a 2430 a násl zakona Č 89/2012 Sb ‚občanský zakonik, tuto ramcovou smlouvu o
sjednáváni a vedeni vkladovych produktů (dale jen „Smlouva“)

J&T BANKA, a. s., se sidlem Pobřežni 297/14, 18600 Praha 8, lČ 47115378, zapsana v obchodnim rejstřiku vedeném Městskym soudem v Praze, oddíl B, vložka
1731, tel 800 707 606, e-mail klientske centrum@jtbank Cz. zastoupená niže uvedenými oprávněnými osobami (dale takejen „Banka)

a
L

Obchodni firma/nazev Obec Psary

iČ 00241580

Sidlo Pražska 137, Psáry 252 44

KorespondenČni adresa Pražska 137, Psáry 25244

Zapsana v obchodnim rejstřiku vedenem v ‚ oddil ‚ vložka

Telefonni číslo 602 754 837 E-mail starosta@psary a

Přijmem, jmeno, titul Milan Vacha

RČ (datum narození, neni Ii RČ).1‘_ Misto narozeni Liberec Pohlaví Muž Statní občanstvi České

Trvale bytem Nad Obci 425, Psary - Dolni Jirčany

Druh Dokladu totožnosti ~ OP / D Pas Čsla Dokladu totožnosti

Platnost ad 09082007 Platnost do 09082017 Stat, organ, který Doklad totožnosti vydal MeU Černošice

Telefonni č,slo 602 754 837 E mail starosta@psary cz

Disponent s úplnym oprávněním pro Internetove bankovnictví. ~ ANO D NE (dále nevyplňujte)
Disponent s úplným opravněnim má umožněn přistup ke všem Vkladům Klienta, jejichž obsluhu .

. __ Typ pristupu ~ Aktivni D PasivniBanka prostrednictvim Internetového bankovnictvi umoznuje nebav budoucnu umožni
Způsob autentizace a autorizace SMS na mobilni telefonni čisío 602 754 837

Omezeni podpisu (vyplnit v připadě požadavku na vícenásobné podepisovaní uvedte příjmení a jména spoludisponentů)

Přijmeni, jmeno, titul

RČ (datum narození, není Ii RČ) Misto narození Pohíavi Statni občanství

Trvale bytem

Druh Dokladu totožnosti D op / D Pas Čislo Dokladu totožnosti

Platnost ad Platnost do Stát, organ, ktery Doklad totožnosti vydal

Telefonni číslo E-mail

Disponent s úplnym oprávněnim pro Internetove bankovnictví. D ANO D NE (dále nevyplňujte)
Disponent s uplnym opravněnim ma umožněn přistup ke všem Vkladům Klienta, jejichž obsluhu

‚ . ‚ Typ pristupu D Aktivni ~ PasivniBanka prostrednictvim ínternetoveho bankovnictvi umozňuje nebo v budoucnu umozni
Způsob autentizace a autorizace SMS na mobilní teíefonni čislo

Omezeni podpisu (v připadé požadavku na vicenásobné podepisovani uved‘te přijmeni a jména spoíudisponentů)

(dále take jen „Klient“)

1 Předmět Smlouvy
11 Klient a Banka se dohodli, že Banka buda Klientovi za podminek stanovenych v teta Smlouvě a jejich přílohách zřizovat a vést Vklady
1 2 vklady nejsou určeny k prováděni platebniho styku a Klient neni oprávněn s Vklady jakymkoíiv způsobem disponovat kromě případů výslovně upravenych v teto

Smlouvě a jejich přilohách
2 Prohlašení Klienta
2 1 Podpisem Smlouvy Klient prohlašuje, že není na seznamu osob a hnuti, vůči nimž jsou uplatňována sankční opatřeni v souladu se zvíáštnimi pravnimi předpisy, ani

těmito osobami neni v obchodnim nebo jinem kontaktu
2 2 Podpisem Smlouvy Klient prohlašuje, že nemá zvlaštnl vztah k Bance ve smyslu ustanoveni 19 zakona Č 21/1992 Sb, o bankách
2 3 Podpisem Smlouvy Klient prohlašuje, že osoba, která je jeho statutárnim arganem nebo skutečnym víastnikem, neni politicky exponovanou osobou ve smyslu

ustanoveni 54 odst S zákona Č 253/2008 Sb,o některych opatřenich proti legalizaci vynosů z trestné činnosti a financování terorismu
24 Podpisem Smlouvy Klient prohlašuje, že neni osobní společnost nebo obchodni společnost založena ve Spojenych státech americkych nebo zřizená podle pravních

předpisů Spojenych států americkych nebo některého z jejích států, a ani neni osobni společnost nebo obchodni společnost ovládaná osobou, která je občanem nebo
rezidentem Spojených států americkych

2 5 Podpisem Smlouvy se Klient zavazuje, že Bance neprodleně sdělí, že výše uvedená prohlášeni nepleti, nebo že došlo k jakekoíiv změně v prohlašenich podle tohoto
článku, a předloži i připadné dokumenty v souvislosti s timto sděíenim nebo změnou Pokud se některé prohlášeni Klienta uvedené v tomto členku ukáže jako
nepravdivé, neni Banka od tohoto dne povinna plnit své povinnosti podle teta Smlouvy, a Klient je Bance povinen nahradit veškerou škodu, která Bance takovym
nepravdivým prohlášením vznikla

26 Podpisem Smlouvy Klient uděluje Bance souhlas se shromažďováním, zpracováváním a uchovávánim Důvěrných informaci, zejmene se zpracovaváním osobnich udajů
podle Zakane a ochraně asobnich udajů

27 Podpisem Smlouvy Klient prohlašuje, že peněžní prostředky použité v souvislosti se Smlouvou jsou v jeho vyíučném vlastnictví



Příloha; Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedeni vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele

NA3ÍoKAvkladových produktů —TERMÍNOVANÉ VKLADY a VKLADY SVÝPOvĚDNÍ LHŮTOU ‚I at

Název Vkladu Roční Dvouletý Pětiletý Vklade 3 měsičnÍvýpovědni lhůtou
Termínovany vklad Termínovany vklad Termínovany vklad

Minimální Vklad 1.000.000 CZK 1000.000 CZK 1000000 ~ZK 1.000.000 CZK
Úroková sazba 1,8 K pa. 2,2 K pa. 2,4 K p.a. 1,5 K pa.
Doba trvániVkladu 1 rok 2 roky 5 let
Výpovědní lhůta ‘ . . 3 měsíce
Periodicita a způsob vyplácení úroku ročně, na Účet ročně, na Účet ročně, na Účet čtvrtletnů, kjistině Vkladu
Číslo Sběrného účtu pro zaslánípeněžnlch 2020400 / 5800 2020515 / 5200 2020662 / 5800 2026116/ 5200
prostředku pro zřizen‘ Vkladu
Variebllnisymbol platby prvních deset číselných znaků z čísla smlouvy

Poplatky spojené se zřízením a vedením Termínovaného vkladu jsou uvedeny v Sazebníku poplatků platném ke dni zřícení Vkladu a
Poplatky jsou neměnné po celou dobu trváníTerminovaného vkledu.

Poplatky_spojené se zřizenim a vedením Vkladu s výpovědní_lhůtou_jsou_uvedeny v Sazebníku_poplatků.

Vystaveni a zaslání výpisu z Vkladu

Změna identlllkačnlch a kontaktních údajů Klienta

SAZEBNÍK poplatků:

Zřízení, vedeni a vypořádání Vkladu I Zdarma
Zdarma

Zdarma

i‘~t »

J&T BANKA, a. s.; V Praze, dne Klient: V dne

Jméno, přijmeni, podpis Jméno, přijmeni, podpis Klienta (budesloužitjako Podpisový Vzor)

Jméno, příjmení, podpis Jméno, příjmení, podpis Klienta (bude sloužitjako Podpisovývzor)

~
Identifikaci výše uvedených osob provedl, a potvrzuje, že údaje uvedené ve
smlouvě odpovídají údajům uvedeným v originálu výše uvedeného Dokladu

Název/Jméno Zprostředkovatele: Consilior s.r.o. totožnosti a podoba osob souhlasí s vyobrazenim v Ookladu totožnosti.

Zástupce (jméno, příjmení): František Pilát V

Osobní číslo: 6379.01 dne

Kontakt (e-mail, telefonní Číslo): 602 281 161, frantisek.pilatflsconsilior,cz

~ Podpis zástupce Zprostředkovatele

2.8 Podpisem Smlouvy Klient dále prohlašuje, že uzavírá tuto Smlouvu výhradně svým jménem a na svůj účet a jedná výhradně na svůj účet a ne na účet třetí osoby, a to
po celou dobu trvání Smlouvy.

2.9 Klient podpisem Smlouvy stvrzuje, že obdržel všechny přflohy ke Smlouvě tak, jak jsou vyjmenovány v závěrečné Části Smlouvy, Klient dále podpisem Smlouvy stvrzuje,
že Smlouva a její přilohy mu byly k dispozici v dostatečném časovém předstihu, a Klient měl dostatečný časový prostor pro jejich prostudování a souhlasí s jejich
obsahem.

2.10 Klient podpisem Smlouvy dále prohlašuje, že mu byly řádně poskytnuty veškeré informace o Bance, Vkladech e Zprostředkovateli, prostřednictvím kterého je Smlouva
uzavírána.

2.11 Klient podpisem Smlouvy stvrzuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že všechny přílohy včetně jejich změn jsou zveřejněny na Internetové stránce a na Obchodních
místech Banky, a rovněžjsou na Internetové stránce a na Obchodních místech Banky zveřejňovány i další relevantní informace týksjícíse Banky a Vkladů.

2.12 Podpisem Smlouvy dává Klient Bance souhlas s poskytnutím informací tvořicich bankovní tajemství Zprostředkovateli. Zejména je Banka oprávněna sdělit
Zprostředkovateli obchodní firmu/název Klienta, iČ, adresu sídla, objem aktiv investovaných Klientem do Vkladů, konkrétní podmínky Vkladů sjednaných mezi Klientem
a Bankou, a to včetně kopii souvisejících smluv.

3 Závěrečná ustanoveni
3.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti vzávislosti na způsobu jejího uzavření, dle Obchodních podmínek.
3.2 Jednotlivě způsoby a podmínky ukončeni Smlouvy se řidl příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek.
3.3 Tato Smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, dohodou o celém jejím obsahu, který považují obě strany za určitý a srozumitelný.
3,4 je-li nebo stane‘li se některé ustanoveni Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost nevymahatelnost čí neúčinnost

ostatních ustanoveni Smlouvy. Smluvní strany se zavazuji nahradit takové neplatné nebo neúčinné ustanoveni ustanovením platným, vymahatelným a účinným se
stejným obchodním a právním smyslem.

3.5 Smluvní strany Se dohodly, že se Smlouva, včetně otázek její platnosti, jakož i jejích všechna práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající nebo se Smlouvou souvisejici, řídí
právním řádem České republiky.

3.6 Smluvní strany se zavazuji učinit vše proto, aby veškeré spory mezi nimi vznikající byly vyřešeny smírnou cestou. Pro případ nemožnosti smírného urovnání bude spor
řešenu obecného soudu Banky, nedohodnou-li se Banka a Klient jinak.

3.7 Smlouvaje sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno obdrží Banka a druhé Klient.
3.8 Pojmy, které nejsou definovány ve Smlouvě, se použijí ve významu jim uděleném v přšohách. Přflohy Smlouvytvoři její neoddělitelnou součást
3.9 Tuto Smlouvu je možné měnit písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami s výjimkou těch příloh, kteréje možné měnit jednostranným úkonem ze

strany Banky.
3.10 Smluvní strany společně prohlašují, že si Smlouvu pozorně přečetly včetně jejich příloh, porozuměly a bezvýhradně souhiasis jejím smyslem a obsahem, Smlouva byla

sepsána na základě pravdivých údajů, skutečné, pravé a svobodné vůle prosté omylu smluvních stran a že Smlouva nebyls sjednána vtísni ani za jinak nevýhodných
podmínek pro některou ze smluvních stran. Na důkaz prohlášeni učiněného dle předchozívěty smluvnistrany připojujisvé podpisy.

3.11 Smluvní strany berou tímto na vědomi, že tato Smlouva byla uzavřena prostřednictvím níže uvedeného Zprostředkovatele.
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