VÝPOVĚĎ SMLOUVY O KREDITNÍ KARTĚ VYDANÉ UNICREDIT BANK
(NESOUHLAS SE ZMĚNOU OBCHODNÍCH PODMÍNEK)

Čísla vyplňujte, prosím, podle vzoru

Vzor vyplnění

1234567890

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 Gold

Miles&More MC Gold *)

MC Agip*)

Visa Generali *)

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

X X X X X X X X
ZÁROVEŇ ŽÁDÁM O ZRUŠENÍ DODATKOVÝCH KREDITNÍCH KARET
CIF

Jméno, příjmení

Číslo dodatkové kreditní karty

X X X X X X X X
CIF

Jméno, příjmení

Číslo dodatkové kreditní karty

X X X X X X X X
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 údaje v tabulce, bude se považovat odpověď „NE“)

Kreditní karta/y
vrácena/y

V

ANO

NE

Dodatková/é karta/y
vrácena/y

ANO

NE

Dne

Karta/y doplňkových služeb
vrácena/y: Priority Pass

ANO

NE

Za UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
převzal/a (jméno, příjmení+ podpis)

V souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vypovídám
Žádost/Smlouvu o vydání kreditní karty (dále jen „smlouva“), na základě které mně byla vydána kreditní karta.
Výpověď podávám z důvodu nesouhlasu se změnou smluvních podmínek.
V souvislosti s podáním této výpovědi beru na vědomí, že:
- účinnost této výpovědi nastává okamžitě jejím doručením bance;
- zaniká oprávnění používat Hlavní kreditní kartu identifikovanou výše a všechny Dodatkové kreditní karty, spojené s Hlavní kartou;
- ke dni účinnosti výpovědi banka zesplatní všechny pohledávky vyplývající ze smlouvy;
- veškeré své závazky ze smlouvy jsem povinen uhradit ve výši a do data splatnosti uvedených ve výpise ke kreditní kartě, který banka zašle neprodleně po ukončení
účetního cyklu, ve kterém byla výpověď bance doručena;
- v případě, že dodatečně dojde ke vzniku nové pohledávky z transakcí, které nebyly zaúčtované k poslednímu dni účetního cyklu, je banka oprávněna požadovat úhradu
i takto vzniklých pohledávek, k uzavření účtu dojde až po úplném doplacení všech nesplacených pohledávek banky ze smlouvy;
- v případě, že nedojde k odevzdání kreditní karty/karet bance, odpovídám za případnou škodu vzniklou v důsledku nesplnění této povinnosti.
V

Podpis Držitele karty

Podpis Držitele Dodatkové karty

Dne

119/049013
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