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PLNÁ MOC
Pan/paní ………………………………………………………………………….…………,
rodné číslo/datum narození ..………………….……………………………….,
bytem ………………………………………………….………………………………..……,
(dále jen „Zmocnitel“)
tímto zmocňuje
pana/paní ………………………………………………….……………………………...,
rodné číslo/datum narození ………………………………………..………....,
bytem ……………………………………………………………………………….……..….
(dále jen „Zmocněnec“)
k tomu, aby Zmocnitele zastupoval a za Zmocnitele a jeho jménem činil vůči
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092,
IČO 64948242 (dále jen „Banka“)

ve věci účtu č. …………………………../2700 následující jednání (označte křížkem ANO/NE):
ANO NE

 
 
 
 

 

určil osobu oprávněnou disponovat s prostředky, a je-li takových osob více, určil též způsob,
jakým s prostředky na účtu disponují;
dal svolení k inkasu peněžních prostředků nebo změnil stávající pravidla inkasa peněžních
prostředků;
podepsal žádost o vydání platební, resp. dodatkové karty, a tuto kartu převzal;
podepsal smlouvu o užívání produktů internetového bankovnictví nebo podobnou smlouvu
umožňující ovládání účtu elektronicky, převzal elektronický klíč nebo PIN nebo jakýkoli jiný
nástroj sloužící k nakládání s prostředky na účtu a určil osoby oprávněné ovládat prostředky na
účtu elektronicky;
požádal o poskytnutí informace o aktuálním zůstatku na účtu a tuto informaci převzal;
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ANO NE

 
 

požádal o poskytnutí informace o transakcích na účtu za období od …………. do ………../ za jakékoli
období* a tuto informaci převzal;
podal reklamaci ohledně převodu částky ve výši ……………/ jakékoli částky* a v reklamačním řízení
za Zmocnitele v plném rozsahu jednal;

 

podepsal žádost o zvýšení/snížení limitu u platební, resp. dodatkové karty č. ………………………..;

 

změnil doručovací/kontaktní adresu nebo oznámil novou adresu trvalého pobytu Zmocnitele;

 

určil osobu oprávněnou přijímat výpisy z účtu Zmocnitele;

 

určil nebo změnil adresu pro zasílání výpisů z účtu Zmocnitele;

 

změnil frekvenci zasílání výpisů z účtu Zmocnitele;

 

zrušil účet a vypořádal jeho zůstatek v rámci řešení pozůstalosti po zemřelém klientovi Banky,
panu/paní…………………………………, a dále aby získal informace o transakcích na účtu od okamžiku
úmrtí jeho majitele.
(*nehodící se škrtněte)

Zmocněnec není oprávněn pověřit dalšího zástupce (substituta).
Tato plná moc platí do ………………………., není-li odvolána dříve.

V ……………………… dne ………………………..
……………………………………………….
Zmocnitel
(úředně ověřený podpis)

