ŽÁDOST
O SLUŽBY - ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ
POŠTOVNÍ SPOŘITELNY
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 „Banka”) o uzavření Smlouvy o Elektronickém bankovnictví Poštovní spořitelny (dále jen
„Smlouva“) v souladu se zákonem č. 370/2017 o platebním styku (dále jen „ZOPS“) a v rozsahu
neupraveném ZOPS dále zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle které mi budou zřízeny služby
Elektronického bankovnictví Poštovní spořitelny uvedené v Obchodních podmínkách pro Elektronické
bankovnictví Poštovní spořitelny (dále jen „Podmínky“), a dle které budu mít možnost uzavírat
smlouvy o vybraných produktech a službách banky elektronickými prostředky. Souhlasím s tím, že
pokud tuto možnost využiji, smlouvy uzavírané elektronickými prostředky budou podepisovány
způsobem uvedeným v Podmínkách.
Žádám v rámci služeb Elektronického bankovnictví o:
Číslo mobilního telefonu používané pro autorizaci transakcí a autentizaci mé osoby ve službě
Elektronického bankovnictví je telefonní číslo uvedené v žádosti o Poštovní účet vyplněné a odeslané
prostřednictvím www.postovnisporitelna.cz.
Internetové bankovnictví
Přihlášení: s SMS klíčem
Limity pro Internetové bankovnictví:

Telefonní bankovnictví
Limity pro Telefonní bankovnictví:

Denní:
Týdenní:

50.000 Kč
80.000 Kč

Denní:
Týdenní:

300.000 Kč
500.000 Kč

Jsem si vědom/a a souhlasím s tím, že součástí Smlouvy (v případě přijetí tohoto návrhu na uzavření
Smlouvy Bankou) jsou Podmínky, které mi byly poskytnuty a seznámil/a jsem se s nimi. Jsem si
vědom/a, 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 povinnosti vyplývající z těchto
Podmínek má stejné důsledky jako nesplnění povinnosti vyplývající ze Smlouvy, která na ně odkazuje.
Zavazuji se bez zbytečného odkladu oznámit bance všechny změny údajů sdělených bance při uzavření
smluvního vztahu, a to zejména změnu trvalého pobytu, kontaktní adresy, jména a příjmení, a změnu
údajů doložit platným průkazem totožnosti, s výjimkou změn kontaktní adresy případně adresy
bydliště, kterou Klient pouze oznamuje.
Jsem si vědom/a a souhlasím s tím, že účty a související produkty, které v současnosti využívám i které
si v budoucnosti pořídím a u kterých to bude Banka umožňovat, budou automaticky napojeny do
služeb Elektronického bankovnictví.
Jsem si vědom/a a souhlasím s tím, že si Banka účtuje za služby Elektronického bankovnictví poplatky
dle Sazebníku poplatků Poštovní spořitelny. Seznámil/a jsem se s příslušnou částí sazebníku, ve které
jsou tyto poplatky a jejich výše uvedeny, a zavazuji se tyto poplatky platit.

strana 1 z 2

Jsem si vědom/a a souhlasím s tím, že Banka je oprávněna navrhnout změnu Podmínek/Sazebníku.
Informace o navrhovaných změnách Banka poskytne prostřednictvím služby Internetové bankovnictví
nebo výpisem z účtu nejméně dva měsíce před navrženým dnem účinnosti, tento návrh zveřejní na
www.postovnisporitelna.cz. Pokud písemně neodmítnu návrh nejpozději v poslední pracovní den před
navrhovaným dnem účinnosti, platí, že jsem navrhovanou změnu jako celek přijal. Pokud písemně
odmítnu návrh na změnu, mám právo s okamžitou účinností a bezúplatně vypovědět Smlouvu.
Výpověď musím doručit bance 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 Banka vždy v návrhu na změnu informovat.

Banka zpracovává osobní údaje v rozsahu a za podmínek určených zákonem 101/2000 Sb., O ochraně
osobních údajů. Zpracování mých osobních údajů v souvislosti s požadovanou službou se řídí platným
souhlasem, který jsem udělil nebo v budoucnu udělí podpisem dokumentu „Souhlas se zpracováním
osobních údajů“.
Odesláním této žádosti prostřednictvím www.postovnisporitelna.cz předkládám Bance výše uvedený
návrh na uzavření Smlouvy o elektronickém bankovnictví Poštovní spořitelny. Smlouva o
Elektronickém bankovnictví Poštovní spořitelny je platná a účinná okamžikem, kdy obdržím od Banky
oznámení o akceptaci výše uvedeného mého návrhu na uzavření Smlouvy o Elektronickém
bankovnictví Poštovní spořitelny ze strany Banky. Souhlasím, že Banka mi zašle uvedené oznámení o
akceptaci na můj mail, který jsem uvedl v žádosti vyplněné a odeslané prostřednictvím
www.postovnisporitelna.cz.
Prohlašuji a stvrzuji odesláním této žádosti do banky prostřednictvím www.postovnisporitelna.cz, že
 mi byly poskytnuty Podmínky a seznámil/a jsem se s nimi
 mi byl poskytnutý Sazebník poplatků Poštovní spořitelny a seznámil/a jsem se s jeho
příslušnou částí.

strana 2 z 2

