Zlaté sporenie a.s.
Rámcová kúpna zmluva o postupnom nákúpe investičného zlata.
uzavretá podľa § 269 ods. 2 v spojitosti s § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej ako „rámcová zmluva“)

1. Zmluvné strany

Číslo Rámcovej kúpnej zmluvy

1.1. Predávajúci: Zlaté sporenie a. s. so sídlom Trhová 54, 841 01 Bratislava, IČO: 46 958 771,
DIČ:2023789086, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5682/B, e-mail: info@zlatesporenie.sk
Rodné číslo / ak právnická osoba - IĆO

1.2. Kupujúci
Priezvisko, meno, titul / ak právnická osoba - obchodné meno
Kontaktná adresa (ulica, číslo, obec, PSČ)
Telefón:

email:

Číslo preukazu totožnosti / ak právnická osoba - DIĆ

Číslo účtu:

Adresa trvalého bydliska (iba v prípade, ak je iná ako vyššie uvedená)

2. Predmet rámcovej zmluvy
Táto rámcová zmluva upravuje podmienky uzatvárania kúpnych zmlúv, predmetom ktorých bude predaj investičného zlata uvedeného v
bode 3 tejto rámcovej zmluvy, (t.j. podmienky uzatvárania čiastkových kúpnych zmlúv), spôsob uzatvárania čiastkových kúpnych zmlúv
a práva a povinnosti zmluvných strán pri predaji investičného zlata kupujúcemu. Nákup investičného zlata kupujúcim bude uskutočňovaný
postupne až do dosiahnutia dohodnutej cieľovej sumy nákupov investičného zlata, a to formou čiastkových kúpnych zmlúv uzatváraných na
základe a počas trvania tejto rámcovej zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje predávať kupujúcemu na základe čiastkových kúpnych zmlúv a za
podmienok uvedených v tejto rámcovej zmluve a všeobecných obchodných podmienkach investičné zlato uvedené v bode 3 tejto
rámcovej zmluvy a kupujúci sa zaväzuje platiť predávajúcemu kúpnu cenu investičného drahého kovu.
3.Predmet kúpy
Predmetom kúpy podľa čiastkových kúpnych zmlúv uzatváraných na základe a počas trvania tejto rámcovej zmluvy bude investičné zlato.
4. sporiaca suma:
5. deň nákupu:

pondelok

6. Minimálne množstvo investičného zlata alebo investičného striebra pri jednom nákupe: 0,01 gramu.
7. Variabilný symbol:

8. Miesto dodania v SR:

9. Záverečné ustanovenia
9.1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej zmluvy sú aj Všeobecné obchodné podmienky, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto rámcovej zmluvy.
Kupujúci podpisom tejto rámcovej zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom Všeobecných obchodných podmienok a s týmito v
plnom rozsahu súhlasí.
9.2 Táto rámcová zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
9.3 V prípade rozdielnych ustanovení tejto rámc. zmluvy a všeobecných obchodných podmienok, platí ustanovenie tejto rámcovej zmluvy.
9.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto rámcovej zmluvy prečítali, jej obsahu porozumeli, táto rámcová zmluva vyjadruje ich vážnu a
slobodnú vôľu, zbavenú akéhokoľvek omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, nie sú im známe akékoľvek okolnosti, ktoré by
túto rámcovú zmluvu robili neplatnou a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.
9.5. Predvajúci svojím podpisom potvrdzuje, že overil totožnosť a všetky osobné údaje klienta, s ktorým rokoval a informoval kupujúceho,
že Zákon o DPH 222/2004 - § 67 - Osobitná úprava uplatňovania dane pri investičnom zlate – odstavec 1 zavádza oslobodenie od DPH
pre tovar uvedený v odstavci 1, písmeno a) a b) tohto zákona. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje správnosť a úplnosť všetkých jeho
osobných údajov a potvrdzuje, že predajúci ho úplne a zrozumiteľne náležitostiach obchodovania s investičným zlatom. Kupujúci svojím
podpisom potvrdzuje, že uvedeným informáciám porozumel.
10. Podpisy
Dátum uzatvorenia rámcovej zmluvy

.
Miesto uzatvorenia:

.
.................................................................................
...............................................................................
Podpis Kupujúceho

...............................................................................
Podpis Predávajúceho

