SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VKLADOVÉ KARTY



CUID majitele účtu
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
(dále jen „Banka“)
za Banku
pobočka
a
FO P*)

IČO/ZEČO

(jméno, příjmení, titul, obchodní firma)
(RČ (datum narození))
(trvalý pobyt a místo podnikání)
(oprávnění k podnikání)

za Majitele účtu
(právní důvod zastoupení)
(jméno, příjmení, titul)
(RČ (datum narození))
(trvalý pobyt)

PO*)
IČO/ZEČO
zápis v rejstříku/registru vedeném

oddíl

vložka

(sídlo)
(za Majitele účtu – jméno, příjmení, funkce)
(za Majitele účtu – jméno, příjmení, funkce)

(*) Vyplňte pouze údaje dle typu Majitele účtu, dále jen "Majitel účtu")
uzavírají v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o platebním styku
Smlouvu o poskytnutí vkladové karty
(dále jen „Smlouva“)
I.
1.

Banka poskytne Majiteli účtu, příp. jím zmocněné osobě, vkladovou kartu s parametry a doplňkovými službami
sjednanými v čl. II. (dále jen "Karta").

2.

Má-li být Karta poskytnuta jiné osobě než Majiteli účtu, zmocňuje ji Majitel účtu pouze k provádění vkladů
hotovosti na účet uvedeném v čl. II. (dále jen "Účet") prostřednictvím Karty.

3.

Banka je oprávněna účtovat za služby související s poskytnutím a používáním Karty poplatky dle sazebníku
poplatků příslušného pro daný segment (dále jen "Sazebník").

4.

Součástí Smlouvy jsou vedle Sazebníku i Obchodní podmínky pro platební karty účinné ke dni jejího uzavření
(dále jen "Podmínky"). Pokud je Smlouva uzavřena mezi dnem, kdy Banka zveřejnila návrh změny některého
z výše uvedených dokumentů a dnem účinnosti této změny, stává se příslušný dokument ke dni účinnosti
změny součástí Smlouvy ve své změněné podobě. Majitel účtu podpisem Smlouvy potvrzuje, že se před jejím
uzavřením seznámil s výše uvedenými dokumenty (včetně případně zveřejněných změn) a že mu byly
poskytnuty Informace o zpracování osobních údajů.
Pro případ sjednání pojištění ke Kartě Majitel účtu potvrzuje, že zvolené pojištění odpovídá jeho potřebám,
cílům a požadavkům, že před jeho sjednáním obdržel Informační dokument o pojistném produktu a příslušné
informace k zvolenému pojištění a že se s nimi seznámil. Pojistná smlouva a pojistné podmínky jsou dostupné
na www.csob.cz a pobočkách Banky. Pojistitelem je ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, se sídlem
Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 45534306, a pojistníkem Banka.
Majitel účtu se zavazuje seznámit s Podmínkami, příslušnou pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a
Informacemi o zpracování osobních údajů případně zmocněného držitele Karty.
Smlouva, Podmínky a Sazebník mohou být jednostranně měněny na návrh Banky způsobem a s důsledky
sjednanými v Podmínkách, v oddíle Změna smlouvy, obchodních podmínek a sazebníku; Majitel účtu tato
ujednání Podmínek výslovně přijímá.

5.

6.
7.
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8.
9.

10.
11.

Smlouvu lze měnit také na základě dohody smluvních stran v písemné formě, případně dalšími způsoby
sjednanými v Podmínkách.
Smluvní strany mohou Smlouvu písemně vypovědět. V případě výpovědi ze strany Majitele účtu je výpovědní
doba 1 měsíc a počíná běžet následující den po jejím doručení Bance. V případě výpovědi ze strany Banky je
výpovědní doba 2 měsíce a počíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po jejím doručení.
Banka je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení ze strany Majitele účtu či jím
zmocněného držitele Karty. Pokud je Účet základním platebním účtem, může Banka Smlouvu vypovědět nebo
od ní odstoupit pouze z důvodů stanovených zákonem o platebním styku. Podrobnější úpravu výpovědi a
odstoupení obsahují Podmínky.
Okamžikem ukončení smlouvy, na jejímž základě byl veden Účet, vždy zaniká i Smlouva.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
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II.
MAJITEL ÚČTU
číslo účtu (korunové účty vedené v systému IBIS uvádějte ve formátu ABO)

měna

číslo produktu

FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEL
jméno a příjmení

titul

rodné číslo

/
nebo datum narození (DDMMRR)

IČO/ZEČO
trvalý pobyt
PSČ
PRÁVNICKÁ OSOBA
IČO/ZEČO
název / obchodní firma

adresa sídla
PSČ

POSKYTNUTÍ VKLADOVÉ KARTY
režim poskytnutí

druh (může být Bankou nahrazen jiným druhem)
poštou

Distribuce karty

na pobočku

standard
poštou

Distribuce PIN

expres
na pobočku

pobočka/místo doručení karty/PIN
Převzetí PIN od karty č.

*

DRŽITEL KARTY

*

*

*

*

*

/
rodné číslo

nebo datum narození (DDMMRR)

jméno a příjmení

titul
PSČ

adresa karty/PIN

název / obchodní firma / jméno na vkladové kartě

max. 20 znaků

místo

datum

Československá obchodní banka, a. s.

standardní poskytnutí vkladové karty

podpis Majitele účtu

pobočka

vkladová karta poskytnuta na výjimku

BRCD
e-mail

jméno a příjmení pracovníka pobočky

zpracováno

razítko

telefon

datum

podpis schvalujícího pracovníka pobočky (v případě výjimky)

výše uvedené údaje zadané do systému

poznámka

podpis a datum
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