ŽÁDOST KLIENTA O VYDÁNÍ DEBETNÍ KARTY
ČSOB ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ



Žádám Československou obchodní banku, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO:
00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI,
vložka 46 (dále jen „ČSOB“) o uzavření Smlouvy o vydání debetní karty (dále jen „Smlouva“)
v souladu s ustanovením § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
a zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, na základě které mi bude vydána
debetní karta (dále jen „Karta“) následujících parametrů.
V případě mé žádosti o vydání debetní karty a v případě přijetí tohoto návrhu na uzavření
smlouvy ČSOB žádám, jsem si vědom/a a souhlasím s tím, že:
 Druh Karty: VISA Classic bezkontaktní nebo Debit MasterCard bezkontaktní
Druh Karty jsem uvedl/a v mé žádosti o ČSOB Plus konto vyplněné a odeslané prostřednictvím
www.csobpluskonto.cz.
 Limit pro bankomaty a obchodníky:
Maximální výše limitu součtu všech transakcí pro bankomaty a obchodníky, které můžu
prostřednictvím Karty provést v rámci jednoho kalendářního týdne, je ve výši uvedené
v mé žádosti o ČSOB Plus konto vyplněné a odeslané prostřednictvím www.csobpluskonto.cz.
 Platby přes internet/telefon (3D Secure) s limitem: 15.000 Kč týdně
Pouze v případě mé žádosti o ČSOB Plus konto vyplněné a odeslané prostřednictvím
www.csobpluskonto.cz, kde jsem uvedl/a, že žádám o platby přes internet/telefon (3D Secure).
Číslo mobilního telefonu pro potvrzování plateb je shodné s mým telefonním číslem uvedeným
jako kontaktní číslo v mé žádosti o ČSOB Plus konto vyplněné a odeslané prostřednictvím
www.csobpluskonto.cz.
 Funkce debetní karty pro Českou poštu je povolena s limitem: 15.000 Kč týdně
 nadlimitní výběry hotovosti na České poště jsou povoleny
 zadávání příkazů k úhradě na České poště je povoleno
 Distribuce Karty: poštou na korespondenční adresu v mé žádosti o ČSOB Plus konto
vyplněné a odeslané prostřednictvím www.csobpluskonto.cz.
 Distribuce PIN: elektronicky, PIN si zobrazím ve svém Elektronickém bankovnictví
 Doplňkové služby:
 Cestovní pojištění ke kartě: Classic / Classic Family / Extra/Extra Family / Nepožaduji
pojištění
 Ztráta/krádež karty: Basic / Classic / Extra / Nepožaduji pojištění
V případě přijetí tohoto návrhu na uzavření Smlouvy ze strany ČSOB si jsem vědom/a
a souhlasím s následujícími ujednáními:
ČSOB si účtuje za bankovní služby poskytované v souvislosti s vedením Karty poplatky dle
platného sazebníku poplatků ČSOB (dále jen „Sazebník“). Seznámil/a jsem se s příslušnou částí
Sazebníku, ve které jsou tyto poplatky a jejich výše uvedeny, a zavazuji se tyto poplatky platit.
Poplatky za vedení Karty a poplatky za související doplňkové služby jsou účtovány vždy
předposlední pracovní den v měsíci, a to vždy na následující měsíc, pojištění ke Kartě je vždy
hrazeno na následující rok.
ČSOB je oprávněna vyžadovat úřední ověření podpisu na všech mých písemných právních

jednáních, které nepodepisuji před zaměstnancem ČSOB.
Podmínkou uzavření Smlouvy je uzavření smlouvy o příslušném typu účtu mezi mnou a ČSOB,
ke kterému je Karta vydána.
Součástí Smlouvy (v případě přijetí tohoto návrhu na uzavření Smlouvy bankou) jsou Obchodní
podmínky pro platební karty ze dne 1. 7. 2018 (dále jen „Podmínky“), se kterými jsem se
seznámil/a. Jsem si vědom/a, že vzhledem k tomuto ujednání jsou smluvní strany vázány nejen
Smlouvou, ale mají rovněž práva a povinnosti obsažená v Podmínkách, a že nesplnění povinnosti
vyplývající z Podmínek má stejné důsledky jako nesplnění povinnosti vyplývající ze Smlouvy,
která na ně odkazuje.
ČSOB je oprávněna navrhnout změnu Podmínek. Informace o navrhovaných změnách ČSOB
poskytne prostřednictvím elektronického bankovnictví nebo výpisem z účtu nejméně dva měsíce
před navrženým dnem účinnosti; tento návrh zpravidla zveřejní na www.csob.cz. Pokud písemně
neodmítnu návrh nejpozději v poslední pracovní den před navrhovaným dnem účinnosti, platí, že
jsem navrhovanou změnu jako celek přijal/a. Pokud písemně odmítnu návrh na změnu, mám
právo s okamžitou účinností a bezúplatně vypovědět tuto Smlouvu. Výpověď musím doručit ČSOB
nejpozději pracovní den přede dnem, kdy má navrhovaná změna nabýt účinnosti. O důsledcích
spojených s návrhem změny a o právu návrh odmítnout a vypovědět Smlouvu bude ČSOB vždy
v návrhu na změnu informovat. S okamžitou účinností však ČSOB může provést takovou změnu,
kterou jednostranně nezasahuje do mých práv a povinností. Touto změnou může být zejména
úprava způsobená doplněním nové služby, zvýšením bezpečnosti Karty, technologickým
rozvojem či změnou donucujícího ustanovení zákona. O takto provedené změně ČSOB informuje
na www.csob.cz, případně prostřednictvím elektronického bankovnictví. ČSOB je oprávněna
měnit Sazebník způsobem analogickým jako je výše uvedený způsob změny Podmínek.
Ustanovení Smlouvy lze měnit po mé dohodě s ČSOB písemnou formou anebo v případě zřízení
služeb Elektronického bankovnictví prostřednictvím vybraných elektronických služeb (jestliže
změnu umožňují).
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Já i ČSOB můžeme tuto Smlouvu kdykoliv písemně
vypovědět. V případě výpovědi z mé strany je výpovědní doba 1 měsíc a počíná běžet následující
den po doručení výpovědi ČSOB. Výpovědní doba při výpovědi ze strany ČSOB je dva měsíce
a počíná běžet první den kalendářního měsíce, následujícího po doručení výpovědi.
Pokud dojde k výpovědi smlouvy o příslušném typu účtu, ke kterému je Karta vydána, jejíž
uzavření je podmínkou účinnosti této Smlouvy, platí, že se výpověď vztahuje i na Smlouvu
a uplynutím výpovědní lhůty zanikne i Smlouva.
Vzhledem k tomu, že je Smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory
ČSOB, mohu odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Odstoupení
od Smlouvy musí mít listinnou podobu a musí být zasláno na adresu sídla ČSOB. V odstoupení
musí být uvedeny zejména tyto údaje: mé jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum
narození, číslo účtu a příp. druh Karty, název Smlouvy a den jejího uzavření tj. den, kdy obdržím
oznámení ze strany ČSOB o akceptaci mého návrhu na uzavření Smlouvy. Lhůta pro odstoupení
je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno ČSOB v listinné podobě nejpozději
v poslední den lhůty. Došlo-li k odstoupení, jste povinen ČSOB uhradit poplatky za služby
a platební transakce provedené v době trvání smluvního vztahu.
Odesláním této žádosti prostřednictvím www.csobpluskonto.cz předkládám ČSOB výše uvedený
návrh na uzavření Smlouvy. Smlouva je platná a účinná okamžikem, kdy obdržím od ČSOB
oznámení o akceptaci výše uvedeného mého návrhu na uzavření Smlouvy ze strany ČSOB.
Souhlasím, že ČSOB mi zašle uvedené oznámení o akceptaci na můj e-mail, který jsem ji uvedl.

Prohlašuji a stvrzuji odesláním této žádosti do ČSOB prostřednictvím www.csobpluskonto.cz, že
jsem:
 Převzal/a Podmínky a byl/a jsem s nimi seznámen/a
 Převzal/a a seznámil/a se s příslušnou částí Sazebníku
 že mi byly před uzavřením Smlouvy poskytnuty informace dle zákona o platebním styku. Pokud
výše uvedené Podmínky neobdržím na můj e-mail do 3 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy,
vyžádám si je na Infolince 800 300 300.
Potvrzuji, že mnou uvedené údaje budou pravdivé a souhlasím se zpracováním svých osobních
údajů pro účely sjednání Smlouvy a případně doplňkových služeb tak, jak je uvedeno
v Informacích o zpracování osobních údajů, se kterými jsem se seznámil/a.
Pouze v případě sjednání cestovního pojištění ke Kartě:
 Seznámil/a jsem se s Informacemi o cestovním pojištění pro držitele platební karty
Československé obchodní banky a. s., a Všeobecnými pojistnými podmínkami Cestovní
pojištění VPP CP 2015, které mi následně budou zaslány na můj e-mail. Pokud je neobdržím
do 3 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy, vyžádám si je na Infolince 800 300 300.
Pouze v případě sjednání pojištění ztráty/krádeže Karty:
 Seznámil/a jsem se s Informacemi k pojištění ztráty platebních karet a Všeobecnými pojistnými
podmínkami Pojištění platebních karet (pro případ ztráty/krádeže), které mi následně budou
zaslány na můj e-mail. Pokud je neobdržím do 3 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy,
vyžádám si je na Infolince 800 300 300.

