SMLOUVA O VYDÁNÍ 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 na základě § 1746, odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu s ustanoveními zákona
č. 284/2009 Sb., o platebním styku,
Smlouvu o vydání vkladové karty
(dále jen „Smlouva“)
I.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Banka vydá Majiteli účtu vkladovou kartu (dále jen „Karta“) v souladu s údaji uvedenými v čl. II. Smlouvy, po
splnění podmínek stanovených Smlouvou. Banka může vydat Kartu na základě požadavku Majitele účtu jím
určené osobě.
Majitel účtu zmocňuje osobu, která se na základě této Smlouvy stane Držitelem Karty (dále jen „Držitelé karet“),
pouze k provádění vkladů peněžních prostředků na účet, ke kterému je Karta vydána. Majitel účtu je povinen
Držitele karet seznámit s aktuálními Obchodními podmínkami pro platební karty.
Banka a Majitel účtu sjednávají, že je Banka oprávněna účtovat za bankovní služby spojené s vydáním a
správou Karty poplatky dle platného sazebníku poplatků ČSOB (dále jen „ Sazebník“). Majitel účtu se seznámil
s příslušnou částí Sazebníku, ve které jsou příslušné poplatky a jejich výše uvedeny. Tyto poplatky je Banka
oprávněna inkasovat z účtu Majitele účtu uvedeného v čl. II. Smlouvy.
Banka je oprávněna vyžadovat úřední ověření podpisu na všech písemných právních jednáních Majitele účtu,
které Majitel účtu nepodepisuje před zaměstnancem Banky.
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.
Majitel účtu a Banka jsou v případě Karty vydané k jinému než základnímu platebnímu účtu oprávněni tuto
Smlouvu kdykoliv písemně bez uvedení důvodů vypovědět. V případě Karty vydané k základnímu platebnímu
účtu dle příslušných ustanovení zákona o platebním styku je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu bez
uvedení důvodu pouze Majitel účtu, Banka je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět, případně od Smlouvy
odstoupit z důvodů uvedených v Obchodních podmínkách pro platební karty. Vypovídá-li Smlouvu Majitel účtu,
je výpovědní doba jeden měsíc a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi Bance, vypovídá-li
Smlouvu Banka, je výpovědní doba dva měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení výpovědi Majiteli účtu.
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7.

V případě výpovědi Smlouvy Majitelem účtu, je Majitel účtu povinen vrátit Bance Kartu vydanou k jeho účtu
uvedenému v čl. II. Smlouvy. Pokud Majitel účtu tuto povinnost nesplní nejpozději do prvního dne výpovědní
doby, je Banka oprávněna Kartu trvale zablokovat bez náhrady.

8.

Vypoví-li Smlouvu Banka, je Majitel účtu povinen do 14 dnů od doručení výpovědi Smlouvy zabezpečit vrácení
Karty. Pokud Majitel účtu tuto povinnost nesplní, je Banka oprávněna Kartu trvale zablokovat bez náhrady.

9.

Banka a Majitel účtu sjednávají, že součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro platební karty ze dne 1. 5.
2017 (dále jen "Podmínky"). Majitel účtu si je vědom toho, že vzhledem k tomuto ujednání jsou smluvní strany
vázány nejen touto Smlouvou, ale mají rovněž práva a povinnosti obsažená v těchto Podmínkách, a že
nesplnění povinností vyplývající z těchto Podmínek má stejné důsledky jako nesplnění povinnosti vyplývající z
této Smlouvy, která na ně odkazuje. Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před zněním Podmínek.

10.

Banka a Majitel účtu sjednávají následující postup pro změnu Podmínek. Banka je oprávněna navrhnout změnu
Podmínek. Banka seznámí Majitele účtu s návrhem změny v provozních prostorách poboček Banky a na
internetových stránkách www.csob.cz nejpozději 2 měsíce přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti. O
změnách ve stejné lhůtě informuje Majitele účtu zpravidla oznámením ve výpisu z účtu. Pokud Majitel účtu
návrh na změnu neodmítne do dne, kdy má změna nabýt účinnosti, platí, že návrh na změnu přijal. Jestliže
Majitel účtu návrh na změnu do dne nabytí její účinnosti odmítne, má právo Smlouvu s okamžitou účinností,
bezúplatně, písemně vypovědět. Stejný postup smluvní strany sjednávají i pro případ změny Sazebníku.

11.

Majitel účtu bere na vědomí, že pokud požádal o sjednání některého z volitelných pojištění k vydávané Kartě,
je pojistitelem společnost ČSOB Pojišťovna, a. s. Majitel účtu prohlašuje, že obdržel a seznámil se se zněním
Všeobecných pojistných podmínek k příslušné pojistné smlouvě, s textem této smlouvy a se zněním Informací
k pojištění platebních karet.

12.

Je-li Majitel účtu tzv. povinným subjektem ve smyslu §2 zákona o registru smluv a dopadá-li na tuto Smlouvu
nutnost jejího zveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení citovaného zákona, je Majitel účtu
povinen na své náklady zajistit řádné uveřejnění této Smlouvy v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu
po jejím uzavření, v rozsahu dohodnutém s Bankou, včetně jejích případných dodatků a souvisejících
dokumentů. Smlouvu Majitel účtu uveřejní pod názvem ve formátu RS_(název smlouvy)_PS71.

13.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

ver.0817
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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

VYDÁNÍ VKLADOVÉ KARTY
režim vydání

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 vydání vkladové karty

podpis Majitele účtu

pobočka

vkladová karta vydána 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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