VÝPOVĚĎ
PRODUKTŮ RICHEE
VÝPOVĚĎ PRODUKTŮ RICHEE
Já níže podepsaný
Jméno:

Rodné číslo*:

[8

Trvalé bydliště:

PSČ:

[1

Druh dokladu totožnosti:

Číslo dokladu:

[

* Pokud rodné číslo nebylo v ČR přiděleno, vyplňte prosím datum narození.

(dále jen „Klient“)
Vypovídám smlouvu/smlouvy k následujícím produktům Richee a produktům Banky CREDITAS a.s.:
☐ Platforma Richee*
☐ Richee účet** číslo:

/2250

☐ Karta Richee*** k účtu číslo:

/2250

☐ Spořicí účet číslo:

/2250

☐ další produkty:
(vyberte variantu ☒, kterou chcete provést)
* Pokud vypovídáte Smlouvu o Platformě Richee, bude v souladu s obchodními podmínky spolu s Platformou Richee automaticky ukončena také Smlouva o Richee
účtu a Smlouva o Kartě Richee.
** Pokud vypovídáte pouze Smlouvu o Richee účtu, bude v souladu s obchodními podmínky spolu s Richee účtem automaticky ukončena také Karta Richee, Smlouva
o Platformě Richee v takovém případě ukončena nebude.
*** Pokud vypovídáte pouze Smlouvu o Kartě Richee, nebude ukončena Smlouva o Platformě Richee ani smlouva o Richee účtu.

a to ke dni doručení této výpovědi Bance.
Po zrušení účtu/účtů žádám o výplatu zůstatku:
(vyberte variantu ☒, kterou chcete provést)
☐ Výplata v hotovosti na pobočce Banky CREDITAS a.s., která vyplácí hotovost
☐ Převod na jiný můj účet vedený u Banky CREDITAS a.s.: ……………………………………………………………/2250
☐ Převod na účet, který je veden na jiné, než mé jméno / je veden v jiné tuzemské bance
Číslo účtu: …………………………………………/……………, variabilní symbol ……………………………

V …………………………………. Dne ………………………………
……………………………………………………
podpis klienta
(v případě zaslání poštou úředně ověřený)
Klient si je vědom toho, že:
výpověď Smlouvy o Richee účtu, Smlouvy o Kartě Richee, Smlouvy o spořicím účtu nebo jiném produktu Banky může podat
pouze prostřednictvím Pobočky Banky nebo s úředně ověřeným podpisem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb;
platební karta, kterou má Klient v držení, je majetkem Banky a musí být proto při ukončení závazku ze Smlouvy o Richee účtu
nebo ze Smlouvy o Kartě Richee Bance vrácena.
ukončením závazkového vztahu k Platformě Richee bude ukončen jeho přístup do Platformy Richee.
Banka CREDITAS a.s., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 23903, IČO: 63492555, DIČ: CZ63492555
Volejte zdarma: 800 888 009, e-mail: info@creditas.cz, www.creditas.cz
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