

Příkaz k odvolání / zákazu placení / vrácení bankovního šeku

Příkazce (dále jen „Klient“) 1)
tímto sděluje Komerční bance, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054, (dále jen „Banka“), že:
odvolává 2)

dává zákaz placení 2)

vrací 2)

níže popsaný bankovní šek vystavený Komerční bankou, a.s.

Číslo šeku

Datum vystavení šeku

Vystavený na částku

V měně

Částka šeku slovy

Příjemce šeku (na řad)
(dále jen „Šek“)
Důvod pro odvolání nebo zákaz placení Šeku 3)
ztráta Šeku

odcizení Šeku

Jiné ...............................................................................................

Částku za Šek požaduje Klient vyplatit následujícím způsobem
na účet Klienta č. ...................................................................

v hotovosti v měně ......................................

Svým podpisem Klient potvrzuje, že se seznámil s obsahem a významem podmínek uvedených na tomto příkazu (včetně podmínek na jeho
zadní straně) a s podmínkami uvedenými v příkazu k vystavení Šeku, jakož i se zněním Všeobecných obchodních podmínek Banky a Oznámení
o provádění platebního styku Banky, a též dalších dokumentů, na které se v těchto podmínkách a Všeobecných obchodních podmínkách Banky
odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasí a je si vědom, že právní vztah mezi Bankou a Klientem se těmito dokumenty řídí.

Místo a datum vystavení tohoto příkazu

Podpis(y) a případně razítko Klienta nebo osoby oprávněné jednat za Klienta

Vyplňte tučně orámované části. Vysvětlivky jsou uvedeny na zadní straně!
Níže uvedené vyplní Banka

Poplatek Banky

Kurz

Kód služby

Číslo TRN

Pracovník Banky odpovědný za zaúčtování šeku

Ekvivalent v měně účtu/složené hotovosti

Podpisy pracovníků Banky
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A) Vysvětlivky
1) Tento příkaz je oprávněna učinit osoba, která dala Bance příkaz k vystavení Šeku. Uveďte přesně identifikační údaje této osoby (Klienta příkazce), a to: a) v případě fyzické osoby jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, rodné číslo nebo datum narození (nemá-li rodné číslo),
dobu platnosti, druh a číslo průkazu totožnosti, u cizinců dále uveďte stát, který uvedený průkaz totožnosti vydal, b) v případě právnické
osoby název/obchodní firmu, adresu sídla, IČO, a dále identifikaci fyzické osoby, která za právnickou osobu podepisuje a předkládá tento
příkaz, a to ve výše uvedeném rozsahu (viz a)).
2) Označte jednu z variant (k tomu také viz vysvětlivky 3)).
3) a) Odvolání Šeku je možné provést pouze po uplynutí lhůt stanovených právními předpisy pro předložení Šeku k placení. Bankovní šeky
vystavené v EUR lze odvolat pouze z následujících důvodů: ztráta šeku, odcizení šeku, podvod související s použitím šeku nebo
insolvenční nebo obdobné řízení vedené na majetek příjemce šeku.
b) Zákaz placení lze vydat na Šek kdykoli, pouze však z důvodu ztráty nebo odcizení Šeku.
c) V případě vrácení Šeku tuto část příkazu nevyplňujte; v tomto případě je nutné spolu s tímto příkazem předat Bance originál Šeku.
B) Podmínky odvolání / zákazu placení / vrácení bankovního šeku
I.

Odvolání šeku je možné pouze v případě, že šek nebyl proplacen a odvolání šeku potvrdí šekovník .
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