Žiadosť o presun účtu
Klient:
Meno:
Priezvisko:
Typ dokladu:
Trvalé bydlisko:
Ulica:
Číslo:

Titul:
Číslo dokladu:
Obec:

Rodné číslo:
Št. príslušnosť:
PSČ:

Obchodné meno Starej banky:
Číslo účtu v Starej banke:
Mena účtu: EUR
Kód banky:
Údaje o účte Klienta v Novej banke:
Obchodné meno Novej banky:
Číslo účtu v Novej banke:
Mena účtu: EUR
Kód banky:
Ja, dolu podpísaný klient týmto splnomocňujem Novú banku, aby doručila túto žiadosť s notársky
overeným mojím podpisom do Starej banky/ prehlasujem, že osobne doručím túto žiadosť Starej banke. *
Týmto žiadam Starú banku, aby začala proces presunu vyššie uvedeného účtu v Starej banke v zmysle
Záväzného postupu bánk pri presune účtu (ďalej len „Záväzný postup“), ktorý vypracovala Slovenská
banková asociácia a je dostupný na stránke www.sbaonline.sk/presun-uctov/ a na pobočkách členských
bánk Slovenskej bankovej asociácie.
Ja, dolu podpísaný klient týmto dávam pokyn:
Novej banke na zriadenie trvalých príkazov na úhradu, trvalých príkazov na inkaso, súhlasov platiteľa
s inkasom a platobných príkazov na úhradu s doprednou valutou na vyššie uvedenom účte vedenom Novou
bankou v rozsahu Informácie o klientovi a beţnom účte, ktorú poskytne Stará banka Novej banke a to za
podmienok stanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach alebo osobitných Obchodných
podmienkach Novej banky upravujúcich podmienky vykonávania platobných sluţieb.
Starej banke na zrušenie trvalých príkazov na úhradu, trvalých príkazov na inkaso, súhlasov platiteľa
s inkasom a platobných príkazov na úhradu s doprednou valutou na vyššie uvedenom účte vedenom Starou
bankou v rozsahu Informácie o klientovi a beţnom účte, ktorú poskytne Stará banka Novej banke a to za
podmienok stanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach alebo osobitných Obchodných
podmienkach Starej banky upravujúcich podmienky vykonávania platobných sluţieb,
Starej banke, aby poskytla v zmysle zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení a Záväzného postupu Novej banke informácie podliehajúce bankovému
tajomstvu týkajúce sa beţného účtu a súvisiacich poskytnutých produktov a sluţieb v rozsahu uvedenom
v Informácii o klientovi a beţnom účte.

Ja, dolu podpísaný klient týmto žiadam/nežiadam *):
Starú banku o zrušenie účtu vedeného v Starej banke a bezodkladné zrušenie platobných prostriedkov
vydaných Starou bankou k hore uvedenému účtu. V prípade zrušenia účtu dávam platobný príkaz na úhradu
zostatku zrušeného beţného účtu na hore uvedený účet v Novej banke.

Ja, dolu podpísaný klient týmto udeľujem v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov:
Novej banke výslovný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených v
tejto Ţiadosti, ako aj údajov poskytnutých Starou bankou v rozsahu Informácie o beţnom účte
a súvisiacich poskytovaných produktov a sluţieb v rámci procesu presunu účtu a za účelom realizácie
presunu účtu. Tieto údaje sa stávajú súčasťou mojej osobnej dokumentácie v Novej banke a lehotu ich
archivácie a podmienky likvidácie určujú všeobecne platné právne predpisy. Svoj súhlas udeľujem na
čas trvania zmluvného vzťahu s Novou bankou vrátane času archivácie uvedených dokladov a listín
stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi, počas ktorého ho nemoţno odvolať.
Starej banke výslovný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených v
tejto Ţiadosti v rámci procesu presunu účtu a za účelom realizácie presunu účtu. Tieto údaje sa stávajú
súčasťou mojej osobnej dokumentácie v Starej banke a lehotu ich archivácie a podmienky likvidácie
určujú všeobecne platné právne predpisy. Zároveň vymedzujem čas trvania tohto súhlasu výlučne na
čas trvania zmluvného vzťahu so Starou bankou vrátane času archivácie uvedených dokladov a listín
stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi, počas ktorého ho nemoţno odvolať.
Starej banke výslovný súhlas s poskytnutím mojich osobných údajov Novej banke v rozsahu údajov
uvedených v tejto Ţiadosti a v rozsahu Informácie o beţnom účte a súvisiacich poskytovaných
produktoch a sluţieb, a to najmä meno, priezvisko, titul, rodné číslo, ČOP, adresa trvalého pobytu,
adresa na doručovanie, v rámci procesu presunu účtu za účelom realizácie presunu účtu.
Dolu podpísaný klient svojim podpisom prehlasujem, že:
som oboznámený so Záväzným postupom a s právami a povinnosťami klienta, Starej banky a Novej
banky vyplývajúcimi zo Záväzného postupu,
beţný účet vedený v Starej banke nie je pouţívaný na podnikateľské účely,
som nepodal v inej banke ţiadosť o zmenu vyššie uvedeného účtu v Starej banke, ktorá by nebola
doteraz odmietnutá,
som oboznámený so skutočnosťou, ţe Stará banka je oprávnená účtovať ţiadateľovi o presun účtu
poplatky v zmysle platného sadzobníka poplatkov Starej banky,
som oboznámený so skutočnosťou, ţe Stará banka môţe previesť finančné prostriedky na beţný účet
v Novej banke do výšky kreditného zostatku aţ po vysporiadaní mojich záväzkov voči Starej banke
súvisiacich s beţným účtom a súvisiacimi sluţbami a po zrušení beţného účtu,
údaje uvedené v ţiadosti sú úplné a pravdivé,
som sa oboznámil a súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Sadzobníkom Novej banky
a osobitnými Obchodnými podmienkami upravujúcimi podmienky vykonávania platobného styku
v Novej banke.

Dátum:
Ţiadosť prijal:

*) nehodiace sa škrtnite

Miesto:
Dátum:

Podpis klienta:
Podpis zamestnanca banky:

