ŽÁDOST O PROVEDENÍ OPERACE S
ELEKTRONICKÝM PENĚŽNÍM PROSTŘEDEM
Číslo žádosti/smlouvy ____________
Žadatel/držitel
Příjmení, titul:
Datum narození:
Telefon
Adresa trvalého bydliště
Ulice:
Obec:
Zákonný zástupce u dětí do 15 let
Příjmení, titul:
Datum narození:
Telefon

Jméno:
:
E-mail
Číslo:
PSČ:
Jméno:
:
E-mail

Dle obchodních podmínek pro vydávání a užívání elektronických peněžních prostředků ( dále jen „elektronická peněženka“
nebo „karta“) pro úhradu jízdného ( dále jen „Obchodní podmínky“) žádám o ( označte křížkem v tučně ohraničeném
rámečku) :
Zablokování karty
a) Bez poplatku
b) V případě zpětné výměny elektronických peněz a nebo opakovaném vydání karty je stanoven poplatek
30,-Kč za zjištění finančního zůstatku v elektronické peněžence uložené na nepředložené, ztracené,
odcizené nebo nefunkční kartě.

Odblokování karty
Poplatek 30,- Kč
Zpětnou výměnu elektronických peněz (vrácení zůstatku na kartě)
a) Při předložení funkční karty operace není zpoplatněna a provádí se na počkání.
b) V případě nepředložené, ztracené, odcizené nebo nefunkční karty, je stanoven poplatek 30,-Kč za zjištění
finančního zůstatku v elektronické peněžence. Karta bude zablokována a operace dle Obchodních
podmínek provedena nejpozději do 30 dnů.
c) Hodnota zůstatku elektronických peněžních prostředků je držiteli vyplacena hotově, vyplácí se vždy celý
zůstatek, nelze vyplácet pouze část zůstatku.

Ověření posledních 5 transakcí uskutečněných z elektronické peněženky
Poplatek 30,- Kč a zjištění
Vypovězení Smlouvy o vydání a užívání elektronických peněžních prostředků
dle Článku IV., odst. 2 Obchodních podmínek žádost zahrnuje zablokování karty a zpětnou výměnu el. peněz.
Osobní údaje klienta jsou zákonným způsobem v souladu s GDPR zpracovány pro účely výdeje a provozování el. platebního
prostředku, viz informace poskytnuté při vydání platební karty, kont. mail: ochranaou@icomtransport.cz
V __________ dne ____________ Podpis žadatele nebo zákonného zástupce ____________________
Potvrzení v případě žádosti o zpětnou výměnu
- potvrzuji, že jsem převzal hotově vyplacenou hodnotu zůstatku v elektronické peněžence ve výši____________ Kč.
- potvrzuji, že hodnota zůstatku v elektronické peněžence byla převedena na novou kartu č._________________________
Ve výši_______________ Kč.

V __________ dne ____________ Podpis žadatele nebo zákonného zástupce ____________________

