Žádost o zřízení ČSOB Identity
(návrh na uzavření Dohody o ČSOB Identitě)

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 Dohody o ČSOB Identitě (dále jen „Dohoda o
Identitě“) v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o platebním styku, jejímž předmětem
je využívání ČSOB Identity mnou jako Oprávněnou osobou, za podmínek uvedených
v Dohodě o Identitě a Obchodních podmínkách pro ČSOB Identitu ze dne 1. 4. 2021 (dále jen
„Podmínky Identity“).
V souvislosti se Žádostí o zřízení ČSOB Identity, žádám o sdělení mého Identifikačního čísla
(prvek ČSOB Identity).
Mé Bezpečností telefonní číslo (prvek ČSOB Identity) je telefonní číslo uvedené v mé žádosti
o účet vyplněné a odeslané prostřednictvím www.postovnisporitelna.cz.
V případě přijetí tohoto návrhu na uzavření Dohody o Identitě ze strany ČSOB jsem si
vědom/a a souhlasím s následujícími ujednáními:
1. Službu ČSOB eID popsanou v Podmínkách Identity mohu využívat pouze za podmínek
v nich uvedených a dle aktuálních informací dostupných na www.csob.cz/identita.
2. Dohodu o Identitě lze měnit pouze po vzájemné dohodě, a to písemnou formou nebo
způsobem uvedeným v Podmínkách Identity.
3. Pojmy uvedené v Dohodě o Identitě mají význam uvedený v Podmínkách Identity.
4. Součástí Dohody o Identitě jsou Podmínky Identity. Vzhledem k tomuto ujednání jsou obě
smluvní strany vázány nejen Dohodou o Identitě, ale i právy a povinnostmi obsaženými
v Podmínkách Identity. Nesplnění povinností vyplývajících z Podmínek Identity má stejné
důsledky jako nesplnění povinnosti vyplývající z Dohody o Identitě, která na ně odkazuje.
Odchylná ustanovení Dohody o Identitě mají přednost před zněním Podmínek Identity.
ČSOB je oprávněna měnit Podmínky Identity způsobem uvedeným v Podmínkách Identity.
5. Dohoda o Identitě se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji vypovědět bez uvedení důvodů.
Dohoda o Identitě zaniká v případě mé výpovědi okamžikem, kdy je písemná výpověď
doručena ČSOB. V případě výpovědi ze strany ČSOB zaniká Dohoda o Identitě uplynutím
výpovědní doby, která je dva měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení výpovědi mé osobě.
6. Odesláním této Žádosti o zřízení ČSOB Identity prostřednictvím www.postovnisporitelna.cz
předkládám ČSOB výše uvedený návrh na uzavření Dohody o ČSOB Identitě. Dohoda o
Identitě je platná a účinná okamžikem, kdy obdržím od ČSOB oznámení o akceptaci výše
uvedeného mého návrhu na uzavření Dohody o Identitě (Oznámení o zřízení ČSOB
Identity). Souhlasím, že ČSOB mi zašle uvedené oznámení o akceptaci na můj mail, který
jsem
uvedl
v
žádosti
o
účet
vyplněné
a
odeslané
prostřednictvím
www.postovnisporitelna.cz.
7. Prohlašuji
a
stvrzuji
odesláním
této žádosti
do
ČSOB
prostřednictvím
www.postovnisporitelna.cz, že mi byly poskytnuty Podmínky Identity a že jsem se s nimi
seznámil/a.
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