
 

VZOR 

Komerční banka, a.s., se sídlem:  

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 

1/1 
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 2. 1. 2014 

VER F ZADJPR.DOT 11.03.2022 8:19 DOP. 

 

Fyzická osoba - nepodnikatel nebo nerezident ČR (dále jen „Žadatel“) 

Příjmení, jméno, titul:  Petr Novák 

Adresa (trvalý pobyt), včetně státu a PSČ:  Patočkova 25, 276 01, Mělník, Česká republika 

Rodné číslo:* 780101/1234 

Datum a místo narození, včetně státu (není-li rodné číslo):** (vyplňuje pouze klient který nemá rodné číslo) 

Druh, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti a orgán / stát, 
který jej vydal:  

OP 123456789, platnost do 1.1.2030, MěÚ Mělník 

* nebo uvést „jiné identifikační“ číslo uvedené v matričních údajích u majetkového účtu Žadatele v Centrálním depozitáři cenných papírů, 
a. s., pokud se nepoužije rodné číslo; ** vyplní pouze nerezident České republiky 

 
Identifikace peněžního účtu pro převod 

Ve prospěch účtu číslo Kód banky Specifický symbol 

123456789 0123  

 
Identifikace cenného papíru nebo platby 

Název cenného papíru / platby: Výplata náhrad pohledávek z vkladů - Garanční systém finančního 
trhu 

Náhrada pohledávky z vkladů vedených u: Sberbank CZ, a.s. 

 
Žadatel na základě této žádosti (dále jen „Žádost“) žádá o jednorázový převod výnosů z cenného papíru, jmenovité 
hodnoty a ostatních plateb, u nichž Komerční banka, a.s. (dále jen „Banka“) plní funkci platebního místa na základě 
příslušné smlouvy. Ostatními platbami se rozumí např. výplata dávek doplňkového penzijního spoření nebo vypořádání při 
zrušení společnosti. Cenným papírem se rozumí také zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný cenný papír. 

Banka provede jednorázový převod na účet uvedený v Žádosti, která musí být Bance doručena řádně vyplněná a 
podepsaná Žadatelem nebo osobou oprávněnou jednat za Žadatele. Podpis na Žádosti musí být úředně ověřený, pokud 
Žádost není podepsána před zaměstnancem Banky. 

Banka je oprávněna vyžádat si od Žadatele originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů, které prokazují jeho 
oprávnění podat Žádost. 

Banka provede převod do čtyř pracovních dnů ode dne doručení platné Žádosti za předpokladu, že již bylo zahájeno 
příslušné výplatní období pro výplatu platby. 

 
 
V Mělníku  dne 9. března 2022  
  ___________________________________________    ____________________  

 
 

                        Petr Novák  
  __________________________________________________________  

Jméno a podpis Žadatele  (Podpis na plné moci je nutné 
   nechat ověřit na Czech pointu nebo u notáře) 

 
 
 
Ověření totožnosti Žadatele 

Název a razítko obchodního místa: 

(ŽADATEL  NEVYPLŇUJE) 

Jména a podpisy zaměstnanců Komerční banky, a.s.: Datum: 

   

   

   

 


