Žádost o změnu k platební kartě - v y s v ě t l i v k y
k vyplnění tiskopisu
Tiskopisem žádá klient-majitel účtu o změnu týdenního limitu platební karty nebo o změnu
údajů o držiteli platební karty v souladu s Podmínkami České národní banky pro vydávání
platebních karet právnickým osobám a jejich používání.
POKUD ŽÁDOST VYPLŇUJETE ELEKTRONICKY, POHYBUJTE SE MEZI
JEDNOTLIVÝMI POLI TABELÁTOREM.

Záhlaví
Klient
Pro
Účet číslo
Držitel
Jméno a příjmení
Rodné číslo

Klient vybere druh platební karty (MasterCard Business Standard
nebo VISA Business), u které žádá o změnu.
Uvádí se název, sídlo a IČO klienta.
V případě větší právnické osoby (např. organizační složka státu)
klient vyplní pro upřesnění svou organizační jednotku.
Klient uvede číslo korunového účtu, ke kterému byla platební
karta vydána.
Klient uvede jméno a příjmení držitele uvedené na platební kartě.
Klient uvede rodné číslo držitele platební karty. U osoby, která
nemá přiděleno rodné číslo, uvede datum narození v podobě
RRMMDD0000 (bez lomítka).

Žádám o
změnu týdenního limitu
platební karty

Celkový limit platební
karty

Limit pro placení na
internetu
změnu údajů o držiteli
platební karty

Jméno a příjmení
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Klient uvede požadovaný celkový limit.
Částka zahrnuje limit pro platby u obchodníka, výběry
z bankomatu a limit pro placení na internetu.
Maximální doporučovaný týdenní limit platební karty
MasterCard Business Standard je 150.000 Kč, maximální
doporučovaný týdenní limit platební karty VISA Business je
400.000 Kč.
Klient uvede požadovaný limit.
Pro umožnění placení na internetu zadejte částku menší nebo
rovnu celkovému limitu platební karty.
Klient vybere jednu i více z nabízených variant.
Při změně jména a/nebo příjmení je nutné zapsat oba údaje,
měněný i neměněný (maximálně 20 znaků u jména a maximálně
20 znaků u příjmení).
Povinné je vyplnění volby Žádám o vydání nového plastu
ANO/NE. Změněný údaj se na platební kartě zobrazí, žádá-li
klient zároveň o vydání nového plastu.
Nežádá-li o vydání nového plastu, změněný údaj se zobrazí na
platební kartě po její automatické obnově.
Je nutné vyplnit všechny údaje, i neměněné (pole „ulice a číslo“
maximálně 30 znaků, pole „místo - obec“ maximálně 20 znaků).

Kontaktní telefon
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V případě, že adresa držitele nemá žádnou ulici, klient uvede
název obce a číslo popisné/evidenční.
Uvede se nové telefonní spojení na držitele platební karty včetně
kódu země (např. +420). Doporučuje se uvést dvě telefonní čísla.
Může být uvedeno číslo mobilu i pevné linky. Je nutné vyplnit
případně i neměněné telefonní číslo.

