Žádost o poskytnutí náhrady za nestandardně poškozené tuzemské bankovky nebo
nestandardně poškozené tuzemské mince
Žadatel (jméno, datum narození, v případě právnické osoby obchodní firma nebo název
a identifikační číslo):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adresa bydliště (sídla), telefon nebo e-mailová adresa žadatele:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tuzemské bankovky nebo tuzemské mince předkládané k náhradě:
Nominální hodnota

Sériové číslo nebo
ročník ražby

Počet kusů

Částka v Kč

Popis okolností a způsobu, jakým došlo k poškození tuzemských bankovek nebo tuzemských
mincí, včetně časových údajů:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Náhradu za nestandardně poškozené tuzemské bankovky nebo nestandardně poškozené
tuzemské mince (zakroužkujte některou z níže uvedených možností):
a) poukažte na bankovní účet. ......................................., kód banky .......................................
u zahraničního účtu IBAN............................................................................................................
a případně SWIFT..............................................................
b) zašlete poštou na shora uvedenou adresu, případně na korespondenční adresu uvedenou
níže.
Korespondenční adresa:
.................................................................................................................................................
Tato část se vyplňuje jen v případě, že k poškození tuzemských bankovek nebo
tuzemských mincí došlo v důsledku aktivace nástražného zařízení na ochranu proti
krádeži:

Jméno, datum narození, číslo občanského průkazu a adresa bydliště osoby, která
manipulovala s nástražným zařízením na ochranu proti krádeži:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jména, datum narození, číslo občanského průkazu a adresy bydliště osob, které byly přítomny
poškození tuzemských bankovek nebo tuzemských mincí v důsledku aktivace nástražného
zařízení na ochranu proti krádeži:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Typ nástražného zařízení na ochranu proti krádeži:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Poučení k žádosti o poskytnutí náhrady za nestandardně poškozené bankovky nebo
nestandardně poškozené tuzemské mince:
Na poskytnutí náhrady za tuzemské bankovky ohořelé, zetlelé, obarvené, odbarvené,
poškozené hygienicky závadným materiálem nebo tak, že není možné ověřit jejich pravost,
poškozené nástražným zařízením na ochranu proti krádeži, skládající se z více než 2 částí,
nebo za tuzemské bankovky, jejichž obrazec je nečitelný, deformovaný, proděravělý
v důsledku úředního znehodnocení nebo úředně přetištěný nápisem, jejichž plocha je menší
nebo rovna 50 %, nebo kterým chybí celý horní nebo spodní okraj není právní nárok
a náhrada nemusí být Českou národní bankou poskytnuta.
Na poskytnutí náhrady za tuzemské mince, jejichž obrazec nebo reliéf je nečitelný nebo
jejichž tvar je deformovaný, tuzemské mince nastřižené nebo vyrobené z více částí, jejichž
jednotlivé části jsou odděleny, nebo tuzemské mince poškozené nástražným zařízením
na ochranu proti krádeži není právní nárok a náhrada nemusí být Českou národní bankou
poskytnuta.
V případě, kdy se náhrada za nestandardně poškozené tuzemské bankovky nebo nestandardně
poškozené tuzemské mince zasílá žadateli poštou, odečítají se od zasílané částky náklady
na úhradu poštovného.
Při poskytnutí náhrady za tuzemské bankovky nebo tuzemské mince poškozené aktivací
nástražného zařízení na ochranu proti krádeži může Česká národní banka požadovat náhradu
nákladů vynaložených na výrobu nových tuzemských bankovek nebo tuzemských mincí
v množství odpovídajícím počtu bankovek nebo mincí, za něž byla náhrada poskytnuta.
V tomto případě se náhrada nákladů rovněž odečte od náhrady poskytnuté za poškozené
tuzemské bankovky nebo poškozené tuzemské mince.
Při poskytnutí náhrady za tuzemské bankovky poškozené hygienicky závadným materiálem,
u kterých je nutno vynaložit náklady na zajištění zdravotní nezávadnosti, může České národní
banka požadovat náhradu takto vynaložených nákladů.
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Při poskytování náhrady za tuzemské bankovky, u kterých nelze vzhledem k charakteru
poškození bez podrobnějších zkoumání určit jejich množství a hodnotu, je ohledně jejich
množství a hodnoty rozhodující zjištění České národní banky.
.....................................................

.........................................................................

Místo a datum podání žádosti

Podpis žadatele, popř. razítko právnické osoby
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