
Splnomocniteľ:
Meno a priezvisko:  

Rodné číslo/dátum narodenia:                       

Trvale bytom:

Štátna príslušnosť:                            
Druh a číslo dokladu totožnosti: 

(ďalej len „Splnomocniteľ“)               

Splnomocnenec:

Meno a priezvisko:  

Rodné číslo/dátum narodenia:                       

Trvale bytom:

Štátna príslušnosť:                            
Druh a číslo dokladu totožnosti:

(ďalej len „Splnomocnenec“)

Splnomocniteľ týmto udeľuje Splnomocnencovi plnomocenstvo, aby Splnomocniteľa zastupoval a konal v jeho mene pri práv-
nych úkonoch s bankou: Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I, IČO: 00 686 930, zapísanou 
v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 71/B (ďalej len „Banka“), a to v nasledovnom 
rozsahu:
 
1. uzavretie a zmena akejkoľvek zmluvy o bežnom účte, termínovanom účte, vkladnej knižke,
2.  disponovanie s peňažnými prostriedkami na účte a/alebo vkladnej knižke Splnomocniteľa v Banke, a to samostatne a bez 

obmedzenia a určenie osôb oprávnených disponovať s účtom a/alebo vkladnou knižkou Splnomocniteľa,
3.  zrušenie akéhokoľvek účtu a/alebo vkladnej knižky Splnomocniteľa v Banke a prevzatie zostatku z takto zrušeného účtu 

a/alebo vkladnej knižky,
4.  požadovanie informácií o Splnomocniteľovi, s ktorými Banka disponuje, a to aj v prípade, že sú chránené v zmysle osobit-

ných právnych predpisov,
5.  podanie žiadosti o vydanie a/alebo zrušenie debetnej platobnej karty vydanej na meno Splnomocniteľa a jej prevzatie, 

vrátane ochranných hesiel a kódov (napr. PIN-kódom a pod.) ku kartám,
6.  uzavretie, zmena a zrušenie Zmluvy o pridelení a zásadách používania identifikačných, autentifikačných a autorizačných 

prostriedkov, vrátane vykonania všetkých s tým súvisiacich úkonov, najmä prevzatie autorizačných a autentifikačných ná-
strojov Splnomocniteľa,

7.  vykonanie všetkých úkonov potrebných na umožnenie využívania bankových služieb k účtu prostredníctvom elektronických 
komunikačných médií, disponovanie s peňažnými prostriedkami na účte Splnomocniteľa prostredníctvom elektronických 
komunikačných médií, a určenie osôb oprávnených disponovať s účtom Splnomocniteľa, vrátane uzavretia, zmeny a zru-
šenia akejkoľvek zmluvy o doplnkových službách poskytovaných k účtu prostredníctvom elektronických komunikačných 
médií, a to v súlade s Obchodnými podmienkami Tatra banky, a.s. k elektronickému bankovníctvu.

Splnomocnenec je na základe a v rozsahu tohto plnomocenstva oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto 
neho konala za Splnomocniteľa, a ak ich ustanoví viac, aby konala každá z nich samostatne. 

Plnomocenstvo je udelené na dobu neurčitú.

PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ

Splnomocnenec

Splnomocnenie prijímam.

V                                         dňa

V                                         dňa
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