ŽÁDOST O ZMĚNU BANKOVNÍHO ÚČTU K VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODNÍKA
(„Žádost“)

Společnost
Obchodní jméno / Název společnosti („Obchodník“):
IČO:

DIČ:

Adresa sídla:

Ulice, ČP
PSČ, Město
Stát

Identifkační číslo Obchodníka:

tímto v souladu s čl. 2.3 Karty Obchodníka, která je přílohou č.2 Smlouvy o užívání Služby Mobito
Obchodníkem uzavřené mezi Obchodníkem a společností MOPET CZ a.s. („Smlouva“) se sídlem
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 – Nusle, IČ: 24759023, DIČ: CZ24759023, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 16627 (“MOPET CZ”), žádá MOPET CZ o
změnu bankovního účtu k Vypořádání Obchodníka
a to na následující účet:
Předčíslí – číslo:

Kód banky:

Obchodník bere na vědomí, že:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Řádně a úplně vyplněná Žádost musí být zaslána na adresu: MOPET CZ a.s., Bubenská 1477/1,
170 00 Praha 7.
Žádost bude vyřízena MOPET CZ v souladu s uzavřenou Smlouvou, Podmínkami a platnou
legislativou.
V případě chybně nebo neúplně vyplněné Žádosti o změnu bankovního účtu k Vypořádání
Obchodníka ke změně nedojde.
Za uvedení správných a úplných údajů v Žádosti odpovídá Obchodník.
MOPET CZ neodpovídá za škody vzniklé případnou nesprávností nebo neúplností údajů.
Součástí Žádosti musí být buď kopie smlouvy o vedení účtu, potvrzení o vedení účtu, které musí
být opatřeno podpisem pracovníka banky a razítkem banky, nebo kopie bankou zhotoveného
výpisu z účtu. Potvrzení o vedení účtu i kopie výpisu z účtu musí obsahovat správnou identifikaci
Obchodníka (název, IČO) jako vlastníka účtu.
Pojmy a definice použité a vysvětlené v Podmínkách, psané s velkým počátečním písmenem, mají
stejný význam i v této Žádosti, pokud z kontextu nevyplývá něco jiného nebo není smluvními
stranami sjednáno výslovně jinak.
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Podpis oprávněné osoby jednající jménem
1
Obchodníka

Podpis oprávněné osoby jednající jménem
Obchodníka

Oprávněná osoba jednající jménem Obchodníka

Oprávněná osoba jednající jménem Obchodníka

Ověřovací doložka osvědčující pravost podpisů osob oprávněných jednat jménem Obchodníka:

V

dne
Podpis a razítko osoby ověřující
podpis oprávněných osob

Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem Obchodníka nebo jeho zástupcem na základě plné moci,
která musí být přiložena k této Žádosti. Vzor příslušné plné moci poskytne Obchodníkovi na vyžádání MOPET CZ.
1
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