

Žádost o nestandardní převzetí karty a PIN

Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vloţka 1360 (dále jen „Banka“)
KLIENT
Příjmení, jméno, titul / obchodní firma / název:
Adresa (trvalý pobyt) / sídlo: Ulice:
PSČ:

Obec:
Rodné číslo / KBIID ( není-li rodné číslo) / IČO:

tímto ţádá o nestandardní převzetí platební karty (jedna zásilka)/nestandardní převzetí PIN (jedna zásilka)/platební karty
a PIN (dvě separátní zásilky) (dále pouze „Zásilka“) pro následující variantu:
nová platební karta včetně PIN
platební karta po stoplistu včetně PIN
automatické obnovení karty (standard/předčasné)
duplikát platební karty
opětovné zaslání PIN
a níţe uvedeným způsobem:
1
osobní převzetí Zásilky na adrese Junkových 2772/1, 155 00, Praha 5 – Stodůlky (dále jen „Centrála Banky“)
zaslání Zásilky
2
ČR expres (karta i PIN)
3
zahraniční standard (karta i PIN)
4
ČR expres (karta)
PIN prostřednictvím SMS
3
zahraniční standard (karta)
PIN prostřednictvím SMS
Držitel karty (jméno, příjmení adresáta):
Adresa pro zaslání Zásilky (nesmí být uveden P.O.Box)
Ulice:
PSČ, Obec:
Stát:

Kontaktní telefonní číslo Drţitele (povinné):

Kontaktní e-mailová adresa Drţitele:
Zásilka bude odeslána prostřednictvím kurýrní společnosti dle výběru Banky s ohledem na platné celní předpisy cílové
destinace.
Klient podpisem této ţádosti souhlasí se zúčtováním ceny uvedené v Sazebníku pro nestandardní převzetí karty a PIN
(netýká se PIN SMS) včetně vybavení kurýrní sluţbou, a to v závislosti na zvoleném způsobu převzetí Zásilky takto:
■ pro Osobní převzetí Zásilky na Centrále Banky – 1500 Kč
4
■ pro Zaslání Zásilky do zahraničí – pouze náklady kurýrní sluţby dle zvolené destinace
■ pro Expresní zaslání Zásilky v ČR – 1500 + náklady kurýrní sluţby
Ceny za uvedené sluţby výše budou zúčtovány na vrub účtu, ke kterému bude/je platební karta vydána.
V ………………….. dne ……………

V ………………….. dne ……………
Komerční banka, a.s.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

vlastnoruční podpis

vlastnoruční podpis

Jméno:

Jméno:
Funkce: bankovní poradce

1
2
3
4

Zásilka bude připravena k osobnímu převzetí na Centrále Banky nejpozději do 4 pracovních dnů od podání ţádosti.
Expres zaručuje doručení zásilky kurýrní sluţbou nejpozději do 4 pracovních dnů od podání ţádosti.
Standard zaručuje doručení Zásilky kurýrní sluţbou na uvedenou adresu ve lhůtě závislé na destinaci Zásilky.
Pokud je zasílána platební karta a PIN, budou zaslány dvě oddělené zásilky. Náklady kurýrní sluţby budou tedy účtovány za
kaţdou zásilku zvlášť.
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