

ŽÁDOST – NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY
O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
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 poskytování služeb ČSOB
Elektronickém bankovnictví (dále jen „Smlouva“), v souladu s občanským zákoníkem a
zákonem o platebním styku (dále jen „ZOPS“) v platném znění, na základě které mi a
oprávněným osobám, které zmocním na základě dokumentu Zmocnění k nakládání s
peněžními prostředky na účtech prostřednictvím služeb CSOB Elektronického bankovnictví
(dále jen „Zmocnění“) k nakládání s peněžními prostředky na účtu/ účtech prostřednictvím
služeb Elektronického bankovnictví (dále jen „Oprávněné osoby“) bude poskytována služba
ČSOB Telefonní bankovnictví, ČSOB Internetové bankovnictví, včetně doplňkové služby
pro automatické zasílání informací týkajících se účtu Majitele účtu, platebního styku a jiných
produktů ČSOB (dále jen „služby Elektronického bankovnictví“).
V případě přijetí tohoto návrhu na uzavření smlouvy ze strany ČSOB si jsem vědom/a a
souhlasím s následujícími ujednáními:
• Oprávněné osoby mají přístup k poskytovaným službám Elektronického bankovnictví
a mohou využívat všechny služby, produkty a informace, které ČSOB prostřednictvím
služby Elektronického bankovnictví poskytuje,
• Oprávněné osoby mají v rámci služeb Elektronického bankovnictví přístup ke všem
informacím o účtu/účtech, které ČSOB prostřednictvím příslušné služby Elektronického
bankovnictví poskytuje a těmto osobám ČSOB zasílá výpisy z účtů prostřednictvím služby
Elektronického bankovnictví,
• ČSOB uzavře s Oprávněnými osobami Dohodu o ČSOB Identitě (dále jen „Dohoda“), jejíž
předmětem je zřízení ČSOB Identity (pokud již nebyla uzavřena) a jejíž součástí jsou
Obchodní podmínky pro ČSOB Identitu,
• jsem oprávněn/a dát ČSOB pokyn ke změně nebo zrušení oprávnění Oprávněných osob
a ČSOB se zavazuje tento pokyn neprodleně provést.
• ČSOB je oprávněna účtovat poplatky uvedené v příslušném sazebníku poplatků ČSOB
(dále jen „Sazebník“), které se zavazuji hradit. Poplatky uvedené v Sazebníku je ČSOB
oprávněna inkasovat z jakéhokoli z účtů Majitele účtu vedeného u ČSOB v souladu
s Obchodními podmínkami pro poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovnictví.
• součástí Smlouvy jsou:
a) Obchodní podmínky pro poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovnictví ze
dne 1. 4. 2021
b) Obchodní podmínky pro ČSOB Identitu ze dne 1. 4. 2021 a
c) Obchodní podmínky pro účty a platební styk ze dne 1. 4. 2021,
které mi byly poskytnuty a se kterými jsem se seznámil/a a vzhledem k tomuto jsem já i
ČSOB vázáni nejen touto Smlouvou, ale máme rovněž práva a povinnosti obsažené v
těchto podmínkách a nesplnění povinnosti vyplývající z těchto podmínek má stejné
důsledky jako nesplnění povinnosti vyplývající z této Smlouvy, která na ně odkazuje.
Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před zněním výše uvedených podmínek. V
případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých obchodních podmínek, mají přednost
podmínky uvedené výše v písm. a).
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ČSOB je oprávněna měnit Smlouvu, obchodní podmínky uvedené výše a Sazebník postupem
a s důsledky uvedenými v příslušných podmínkách.
Ustanovení Smlouvy lze měnit po dohodě smluvních stran písemnou formou anebo
prostřednictvím vybraných služeb Elektronického bankovnictví (jestliže změnu umožňují).
Právní vztahy neupravené touto Smlouvou a obchodními podmínkami uvedenými výše se řídí
platnými právními předpisy ČR.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Obě smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu
vypovědět bez uvedení důvodů. Závazek a smluvní vztah vyplývající ze Smlouvy zaniká v
případě výpovědi dané mnou okamžikem doručení výpovědi ČSOB, v případě výpovědi dané
ČSOB uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba je dva měsíce a počíná běžet prvním
dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Závazek a smluvní vztah
vyplývající z této Smlouvy zaniká rovněž v případě zániku závazku a smluvního vztahu
vyplývajícího z poslední smlouvy o účtu, ke kterému jsou mi poskytovány služby
Elektronického bankovnictví, a nemám již žádný účet vedený v ČSOB, ke kterému jsou
poskytovány služby Elektronického bankovnictví; v tomto případě dnem zániku závazku a
smluvního vztahu vyplývajícího ze smlouvy o účtu zaniká závazek a smluvní vztah vyplývající
ze Smlouvy.
V případě, 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, 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.
Podmínkou uzavření Smlouvy je uzavření Smlouvy o Poštovním účtu mezi mnou a ČSOB.
Odesláním této žádosti prostřednictvím www.postovnisporitelna.cz předkládám ČSOB výše
uvedený návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb ČSOB Elektronickém bankovnictví.
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 mail, který jsem uvedl
v žádosti na www.postovnisporitelna.cz.
Prohlašuji
a
stvrzuji
odesláním
www.postovnisporitelna.cz, že:

této

žádosti

do

ČSOB

prostřednictvím

• mi byly poskytnuty obchodní podmínky uvedené výše v této žádosti a seznámil/a jsem se
s nimi;
• mi byl poskytnut Sazebník a seznámil/a jsem se s příslušnou částí Sazebníku poplatků
Poštovní spořitelny;
• mi byly před uzavřením Smlouvy poskytnuty informace dle zákona o platebním styku.
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