Příkaz k inkasu šeku
1. díl – vyhotovení pro Banku / 2. díl – vyhotovení pro Klienta / 3. díl – kontrolní průpis
Vysvětlivky jsou uvedeny na zadní straně

Číslo šeku

Měna a částka šeku

Datum vystavení šeku

Příjemce šeku (dále jen „Klient“)1)

Předkladatel šeku oprávněný jednat za Klienta2)
Částku výše uvedeného šeku3)
připište na účet Klienta číslo5)
vyplaťte v hotovosti v měně 4)
Klient žádá Komerční banku, a.s., IČO: 4531 7054, (dále jen „Banka“), aby pro Klienta obstarala inkaso výše speciﬁkovaného šeku
a inkasovanou částku šeku Klientovi vyplatila shora uvedeným způsobem. Podle toho, jak Banka posoudí kvalitu předloženého šeku
a riziko jeho případného neproplacení, bude inkaso předloženého šeku provedeno buď (i) okamžitým proplacením šeku s výhradou
následného storna 6), nebo (ii) zálohovým kreditem po proplacení šekovníkem (tj. osobou, která má dle šeku platit) nebo inkasní bankou
s výhradou následného storna7), nebo (iii) ﬁnálním proplacením8).
Klient požaduje, aby Banka v případě neproplacení šeku obstarala provedení protestu šeku. 9)
Ano

Ne

Svým podpisem Klient stvrzuje, 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 inkasu 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.

Datum podpisu tohoto příkazu a předání Podpis(y) a případně razítko Klienta nebo předkladatele šeku oprávněného jednat za
šeku Bance
Klienta

Níže uvedené vyplní Banka

Údaje ověřil (jméno a telefon)

Šek bude zúčtován pod referenčním číslem

Podpis pracovníka Banky

Transakční údaje k proplacení šeku

Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

A) Vysvětlivky:
1) Uveďte přesný název/obchodní ﬁrmu nebo jméno a příjmení příjemce, podle údajů na šeku. V případě požadavku na výplatu šeku
v hotovosti uveďte tyto údaje: jméno a příjmení/obchodní ﬁrma, adresa trvalého bydliště nebo sídla a dále u fyzické osoby rodné číslo
nebo datum narození, není-li rodné číslo, doba platnosti, druh a číslo průkazu totožnosti, u cizinců dále uveďte stát, který uvedený průkaz
totožnosti vydal; v případě právnické osoby musí být uvedeno také IČO a identiﬁkace fyzické osoby, která bude hotovost vybírat, a to
ve výše uvedeném rozsahu.
2) Předkládá-li šek jiná fyzická osoba než Klient a v případě šeku, kde příjemcem je právnická osoba, uveďte identiﬁkační údaje o předkladateli
v rozsahu: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, rodné číslo nebo datum narození, není-li rodné číslo, doba platnosti, druh a číslo
průkazu totožnosti, u cizinců dále uveďte stát, který uvedený průkaz totožnosti vydal.
3) Zaškrtněte jednu z možností. Po převzetí příkazu Bankou již není možné zvolený způsob proplacení částky šeku měnit.
4) Tato možnost se neuplatní v případě, že má Klient s Bankou uzavřenu smlouvu o proplácení šeků předložených k inkasu.
5) Uveďte číslo účtu ve tvaru „číslo účtu/identiﬁkační kód banky“.
6) Okamžité proplacení šeku s výhradou následného storna - částka šeku je okamžitě uhrazena Klientovi s tím, že tato platba může být
Bankou následně stornována. Šek je zaslán k inkasu šekovníkovi nebo inkasní bance (tj. jiné bance, která je zapojena do inkasa v souladu
s Jednotnými pravidly pro inkasa). V případě, že šekovník nebo inkasní banka šek Bance neproplatí, je Klient povinen Bance bez zbytečného
odkladu vrátit vyplacenou částku šeku a uhradit případné výlohy vzniklé Bance nebo účtované šekovníkem nebo inkasní bankou.
7) Zálohový kredit po proplacení šekovníkem nebo inkasní bankou s výhradou následného storna - Banka vyplatí Klientovi částku šeku až
po obdržení zálohové platby za šek od šekovníka nebo inkasní banky. Tato zálohová platba může být šekovníkem stornována a následně
vznikne Klientovi povinnost vrátit Bance vyplacenou částku šeku a uhradit případné výlohy. Inkasovaná částka šeku bude vyplacena
Klientovi (způsobem uvedeným na přední straně tohoto příkazu) nejdříve šestnáctý pracovní den po předložení šeku Klientem Bance.
8) Finální proplacení - Banka vyplatí Klientovi částku šeku až poté, kdy Bance šek proplatí šekovník. Šekovník si za tento způsob inkasa účtuje
značné výlohy. Proto se tímto způsobem zpravidla inkasují šeky, u kterých je velké riziko jejich neproplacení (např. šeky se závadou, propadlé,
některé šeky předložené v rámci dědictví), nebo šeky, jejichž předkladatel není Bance dostatečně znám. V případě šeků padělaných nebo
nahlášených jako kradené nebo ztracené nebo v případě, že tak stanoví právní řád platný ve státě, ve kterém je šek splatný, může i při tomto
způsobu inkasa šeku dojít k pozdějšímu stornování platby šekovníkem a následnému vzniku povinnosti Klienta vrátit Bance vyplacenou
částku šeku a uhradit případné výlohy.
9) Protest šeku je úřední zjištění (zpravidla provedené notářem nebo soudem) potvrzující skutečnost, že šek byl řádně předložen k proplacení
a nebyl proplacen. Za provedení protestu šeku jsou účtovány obvykle nemalé částky.
B) Podmínky obstarání inkasa šeku:
I. V souladu s ustanoveními z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, Banka neodpovídá za to, že se inkaso šeku
splatného u jiné banky neuskuteční.
II. Podmínky inkasa šeků Bankou se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Banky a příslušným Oznámením. Obstarání inkasa šeku
splatného u jiné banky se řídí také zvyklostmi obecně zachovávanými v mezinárodním platebním styku, které jsou obsaženy zejména
v publikaci Mezinárodní obchodní komory v Paříži č. 522 „Jednotná pravidla pro inkasa“.
III. V případě, že (a) si šekovník nebo inkasní banka naúčtují vůči Bance výlohy vzniklé v souvislosti inkasem šeku nebo vzniknou Bance
jiné náklady v souvislosti s inkasem šeku předaného Klientem Bance k inkasu, nebo (b) šek předaný Klientem Bance k inkasu šekovník
nebo inkasní banka odmítne proplatit, nebo (c) se dodatečně zjistí, že Klient předal Bance k inkasu padělaný nebo pozměněný šek, Klient
souhlasí s tím, že Banka je v takových případech oprávněna odepsat z kteréhokoliv jeho účtu vedeného u Banky, výlohy šekovníka a inkasní
banky a náklady nebo jiné pohledávky Banky, které Bance vzniknou v souvislosti s inkasem šeku předaného Klientem Bance k inkasu
anebo s neproplacením takového šeku, a částku šeku, kterou Banka Klientovi dříve vyplatila. Pokud Klient nemá u Banky veden účet
nebo na účtech Klienta vedených u Banky není dostatek ﬁnančních prostředků, Klient se zavazuje, že výše uvedené částky uhradí Bance
neprodleně po té, co jej Banka k jejich úhradě vyzve.
IV. Pokud se měna šeku liší od Bankou vyplácené měny, Banka vypočítá částku, kterou vyplatí Klientovi, podle Kurzu platného v den, kdy
je Příkaz k inkasu šeku Bankou zpracováván. Pokud je následně Klient povinen vrátit Bance dříve vyplacenou částku, vypočítá se částka,
kterou je Klient povinen Bance vrátit (dále jen „Dlužná částka“), podle Kurzu platného v den, kdy Banka strhne Dlužnou částku z účtu Klienta
vedeného u Banky. V případě povinnosti Klienta vrátit částku šeku, který Banka proplatila v hotovosti nebo na účet vedený u jiné banky,
Banka vypočítá Dlužnou částku podle Kurzu platného v den úhrady Dlužné částky Klientem Bance. Případné ztráty způsobené kursovými
rozdíly nese Klient.
V. Pokud je tento Příkaz k inkasu šeku použit pro účely inkasa peněžní poukázky (money order), platí všechna pravidla a podmínky platné pro
inkaso šeků obdobně též pro inkaso takové peněžní poukázky a pro tyto účely pojem „šek“ bude mít význam jako „peněžní poukázka“.
VI. Není-li stanoveno v tomto příkazu jinak, pojmy použité s velkými počátečními písmeny mají význam stanovený ve Všeobecných obchodních
podmínkách Banky.
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