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Žádost o Změnu banky
V souladu s Kodexem ČBA „Mobilita klientů – postup při změně banky“, tímto já:

Příjmení
………………………………………………………….……….
Jméno(a)
……………………...………………………………….………..
RČ/datum narození ……..……………………….………………………………….………..
Adresa trvalého pobytu………..…………..…………………………………………………..
…..………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………
e-mailové nebo telefonní spojení …………………………
dále jen „Klient“
I. Žádám Původní banku
Původní banka……………………………………………………………………
(název Původní banky)

která pro mne vede běžný účet v měně:...........
číslo účtu …………………..…………. / …………..
1. o zrušení všech trvalých příkazů k úhradě a souhlasů s inkasem u Původní banky ke dni:..............
(Pokud je Žádost podána v Nové bance ne dříve než za 10 bankovních dnů od převzetí této Žádosti
Novou bankou). Beru na vědomí, že v uvedený den již Původní banka příkazy k úhradě a platby dle
souhlasů s inkasem provádět nebude.
2. o zaslání seznamu trvalých příkazů k úhradě a souhlasů s inkasem do Nové banky (To neplatí
v případě, že je tato Žádost předložena v Původní bance)
3. o zaslání seznamu trvalých příkazů k úhradě a souhlasů s inkasem na mou doručovací adresu známou
Původní bance. (zaškrtněte jednu z následujících možností)
ANO

NE

II. Vypovídám
Smlouvu o vedení výše uvedeného běžného účtu v Původní bance a žádám, aby zůstatek peněžních
prostředků zrušeného účtu byl převeden, po vypořádání všech transakcí a závazků vůči Původní bance,
na níže uvedený účet v Nové bance. (zaškrtněte jednu z následujících možností)
ANO
NE
Výpovědní doba běží od data uvedeného v článku I. bod 1. této Žádosti. Beru na vědomí, že
podmínkou pro zrušení může být také vrácení všech debetních karet Původní bance.
III. Žádám Novou banku (platí pouze pro případy, kdy Žádost předložena v Nové bance)

Nová banka………………………………………………………………………..
(název Nové banky)

která pro mne otevřela/vede běžný účet v měně:........
číslo účtu …………………..…………. / …………..
1. o zřízení trvalých příkazů k úhradě a souhlasů s inkasem a jejich nastavení v Nové bance dle
seznamu z Původní banky ke dni: …………..(ne dříve, než za 5 bankovních dnů od požadovaného
data zrušení příkazů k úhradě a souhlasů s inkasem v Původní bance). Beru na vědomí, že od tohoto
data bude Nová banka dle seznamu z Původní banky provádět příkazy k úhradě a umožní platby na
základě souhlasů s inkasem.
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2. o poskytnutí seznamu trvalých příkazů k úhradě a souhlasů s inkasem nastavených v Nové bance
způsobem dohodnutým v Nové bance. (zaškrtněte jednu z následujících možností)
ANO

NE

IV. Prohlášení Klienta - souhlas s poskytnutím informací
Souhlasím, aby v případě jakýchkoli problémů s provedením mých pokynů uvedených v této Žádosti si
Původní banka i Nová banka vzájemně, za účelem jejich vyřešení, poskytovaly informace, které jsou
předmětem bankovního tajemství. Souhlasím dále s tím, aby Původní banka i Nová banka za účelem
provedení této Žádosti shromažďovaly, zpracovávaly a uchovávaly osobní údaje týkající se mé osoby
(včetně jména/jmen, příjmení, adresy, data narození, rodného čísla). Po uplynutí termínů dle bodu I.
nelze tento proces převodu přerušit.

V ………………

Dne ……………….

……..……………………….
Podpis Klienta

V. Prohlášení Nové banky (vyplní Nová banka)
My, (obchodní firma Nové banky), osvědčujeme, že:
jsme dnešního dne převzali od Klienta tuto Žádost o Změnu banky;
výše uvedený Klient, jehož totožnost byla prokázána platným průkazem totožnosti
druh.........č..................................................
vlastnoručně podepsal tuto listinu před zástupcem naší společnosti;
výše uvedený Klient byl řádně identifikován ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách,
v platném znění, a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.
V ..................... dne.................................

Zástupce Nové banky, který převzal Žádost a provedl ověření totožnosti Klienta.
...............................................

...............................................

(jméno, příjmení zástupce(ů) eventuelně razítko)

........................................

...............................................

(podpis zástupce(ů) Nové banky)
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