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ccciaick ztilluvy, v klotcnl iaKéto usiailo,,,ellja l.,riliadra Ljsiall.]\,lelreilli, ktor-é budú zodpovedat'obsahu a Účelu
neD]ainých aiebo neÚČinilýcil Ljs,_ancveili.

j.5.6, Pcnl'aCávky Batlky vzniknuté z tr:lto Ú,,,e;-c,ve; zll]:(]ýy, ktorýci: splainost' nie je ilrčerlá touio Ú,iero,rou zmluvou sú
splatllé na výzvrr Banky.

15,t-. Prjr7rip pg|-116;y v Uve,ovej zr,lluve vysicvne nellnra,lenó, sa spravujLi príslušrrými ustanoveniami právneho poriadku
Siovenskej tepubliky, prerior.,šetkýnl Obchodnýnl zákonníkom.

15,8, Ztrliuvrlé strally |-ro prečitarlí tJverovr:j zinllvy kona_itai,ujú, že vy.ladrirje ich skutočnú a slobccnú vól'ir, nie sú irn známe
ckolrioslr, klor-á by ju robiii ne 1llatnou a na znak rúhlasu pripála;ú pocipisy osób oprávnených konat' v ich mene,

i5.9, u,lerová znlluva je vyhotovenó v troch oi,clirlá]llyclr exenlplár-och, z ktorých Banka obdržíciva a kíient jeden rovnopis.
].5.10, Kijeill vyhlasuje, že pri uzatváraní te;to zmluvy nlu banka poskytlJ iníornlácie podi'a § 37 ods. ) zákona o bankách v

i]lainonl znenÍ, a že obdržal píson}nl,i iníorttláciti o poplatkoch súvlsiacich s touio z1-I1!t]vou, ktorá tvorí sťrčasť tejto
zr, ,l 

U vy,
-i],11, Klient vyhiasule, Ze ...iVi ?I!:!,i..a!.0.. .... (kllent 1,|asttrct,učtle dopíše bucj'stovo "prqttna'' alebo "neprijnta" ) návrh tejto

i-ozhodcovskej zmluvy, pcdl'a ktorej vzájrlnlné spol}, ktoré by medzi zrrrluvnýrni stranami vznikli v súvislosti s touto
znllur,cit, je prísiLršný pl,ejerjílat'a lozhodnťrt's ktlnečnou platrrosl'ou v roztlodcovskonl konaní stály rozhodcovský súd
slottenskcj bankovej asociácie (d'ale; len ,,rožhcdcovský súd"), pričom v prípade prijatia návrhu te;to rozhodcovskej
znlluvy, si je k{ierrt,,,ecjorný, že:
. rozhocjcovské konarlie sa začína na základe i,)ocjania žaloby na adresLr sídla súdu, čo spósobuje, že nernožno v tej

islej veci konat'a rozhccjovat'lla súcle Elebo pred inýnl rozhoclcovskýnl súdom,
. konanie nlá neverejný a písornný charakter,
. rozhodcovský rozsLrdok je konečnýnl roziloclnutír"n, ktcrý nrá po naoobudnutí právoplatnosti rovnaké účinky ako

právoplatný rozsitdok všeobecnéiro sr]tjLr,

V príoade Llzar"t,elia vyššie uverJenej rozl,tcclco,;skej zr-tllulry sa znlllvné stratry zároveň cjohodli, že rozsuCok
rozilodcovského sťlclu buc]e zá,,,ázlÝ pre zmluvrré stratly, že v slanovcllých lehotách splnia ,ršetky povinrlosti uložené v
rozhodcor,,sron: rozsudku, kiorý nie ]e možné zrušil' z ióvodov ako pri obnove konania podl'a osobitného zákona.
Toto uslanovenie sa rredotýka pr-áva klienta, ktorý je spotrebrlel'cm, domáhat'sa svo;ich práv aj na všeobecnom súde, s
čírn ;e banka uzi-ozrinlená.
Pokiai' kiient návrh rozhocJcovskej znrluvy neprijínla, vzájomné spory, ktoré by nredzi znlluvnými stranan,}i v budúcrrosti
vznikli v súvislosti s totjto zmluvou, ;e príslušný prejednať a rozhodllút'všeobecný súd,

V Žiline, dňa 26.08.2014

Printa tranka Slovensko, a,s,

V Žiline, dňa 26.08,2014

Obec Nižná Boca

|'.1elic a prlezvisko:

Furkcia:

Podpis:§tellru
É teMED

Pečiatka:

l4ei1o a priezvisko;

Fun<cia;

Podpis:

lrletlo a pi-iezvisko;

í'unkr-ia:

Podpis:

Pečiatka;
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