
~VÚBBANKA
Dodatok č.l

k Zmluve o poskytovaní služby InBiz - Hlavná zmluva
(ďalej len "Dodatok")

uzatvorený medzi:

Všeobecná úverová banka, a. s.
Sídlo: Mlynské nivy l, 829 90 Bratislava
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sa, VIožka číslo: 341/B
IČO: 31320155
DIČ.: 2020411811
IČ DPH: SK2020411811
(ďalej len "Banka" )

a

Obchodné meno/názov:
Sídlo:

OBEC TEKOVSKÉ NEMCE
Tekovská 405
966 54 Tekovské Nemce

Register:
Oddiel:
Vložka:
Identifikačné číslo: 00321044
Registračné číslo (CIS ID): 321044
(ďalej len "Klient", Banka a Klient sa spolu ďalej uvádzajú ako "zmluvné strany" alebo jednotlivo ako
"zmluvná strana").

Čl. !.
Úvodné ustanovenia

Ll. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o poskytovaní služby InBiz - Hlavná zmluva Č. 01884340 (ďalej len
"Zmluva").

1.2.Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku k Zmluve.

Čl. II.
Predmet Dodatku

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v celom texte Zmluvy, vrátane jej príloh sa pojem InBiz OTP Token
nahrádza pojmom InBiz OTCioken a pojem OTP pojmom OTC.

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že nasledujúce ustanovenia zákona Č. 492/2009 Z. z. o platobných službách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa na ich vzájomné vzťahy podľa Zmluvy nebudú uplatňovať: §
io. § 12 ods. l, ods. 3 písm. d), ods. 4 a ods. S, § 31 ods. S, § 32 ods. 1 a § 33 ods. 3.
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2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú Dodatkom dotknuté.

ČI. III.
Záverečné ustanovenia

3.1. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

3.2. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

Žiar nad Hronom v 2 8. NOV.101v dna .
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