VÝPOVĚĎ SMLOUVY O KREDITNÍ KARTĚ VYDANÉ UniCredit Bank
V souladu s Obchodními podmínkami pro vydávání a používání platebních karet vypovídám tímto smlouvu, na základě které
jsem se stal/a držitelem/lkou kreditní karty vydané UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., typu:
Visa Classic

Miles&More MC Standard*

Visa AXA CLUB/Partners*

Visa Generali*

Visa Gold

Miles&More MC Gold*

MC Agip*		

* V souladu s obchodními podmínkami je účast ve věrnostním programu okamžikem výpovědi ihned ukončena a Držitel karty, popř. Dodatkové karty nemá nárok na vyrovnání a vyčerpání nevyčerpaných bodů.

Držitel hlavní kreditní karty:
CIF:

Číslo žádosti:

Jméno, příjmení:

Číslo hlavní karty:
Zároveň žádám o zrušení dodatkových kreditních karet:
CIF:
Jméno, příjmení:

Číslo dodatkové kreditní karty

CIF:

Číslo dodatkové kreditní karty

Jméno, příjmení:

Pokud bude na účtu zjištěn kreditní zůstatek, prosím o vrácení:
(povinné pole k vyplnění!)

převodem na účet č. .......................................................................... / kód banky:.....................................
Vážený kliente,
upozorňujeme Vás, že uvedený účet musí být otevřený i během vypořádací období, aby došlo k úspěšnému vrácení kreditního
zůstatku a zavření Vašeho kartového účtu bez prodlení.
Vypořádací období – obvykle třicetidenní období, které začíná běžet prvním dnem po skončení smluvního vztahu, tj. po uplynutí
výpovědní lhůty. Během něj dochází k vypořádání kartového účtu klienta, tzn. k úhradě pohledávek banky za klientem nebo k vypořádání
kreditního zůstatku na kartě. Ve vypořádacím období již kreditní kartu nelze používat, úhrady nevypořádaných pohledávek z používání
kreditní karty není možno hradit formou inkasa a výpověď nelze odvolat. Vypořádací období trvá do úplného vyrovnání kartového účtu.
Potvrzení o vrácení/znehodnocení výše uvedené kreditní karty
(Vyplňuje pracovník pobočky. V případě nevyplněného údaju v tabulce, bude se považovat odpověď „NE“)

Kreditní karta/y vrácena/y

ANO

NE

Dodatková/é karta/y vrácena/y
Karta/y doplňkových služeb vrácena/y:
Priority Pass

ANO

NE

ANO
NE
Za UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. převzal/a
(jméno, příjmení+ podpis):
V..................................................... Dne............................................... .........................................................................................................................................................

V souladu s obchodními podmínkami:
1.	V případě ukončení smluvního vztahu výpovědí Držitelem Karty, popř. Dodatkové karty, činí výpovědní doba jeden měsíc.
Držitel Karty je povinen informovat Držitele Dodatkových Karet o zániku oprávnění užívat Kartu a zajistit znehodnocení Karet jejich
přestřižením. Nejpozději následující den po ukončení Smlouvy je Držitel Karty povinen doručit Bance všechny Karty vydané k jeho
účtu (tj. Dodatkové karty a Priority Pass byly-li Držiteli poskytnuty) a to poštou nebo osobně na kterékoliv pobočce Banky.
Za případné škody vzniklé z důvodu zneužití nevrácených Karet Banka neodpovídá a Držitel Karty je povinen bez zbytečného
odkladu nahradit Bance případnou škodu.
2.	Ukončením smluvního vztahu vzniká Držiteli Karty, popř. Dodatkové karty, povinnost vyrovnat bez zbytečného odkladu veškeré své
závazky vůči Bance.
V...............................................................

Podpis Držitele karty:

Podpis Držitele Dodatkové karty:

Dne.........................................................
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