
 

Prepaid Solutions a.s., se sídlem Vodičkova 707/37, Praha 11000, IČ: 02980461, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

regulovaným vydavatelem elektronických peněz podnikajícím na základě registrace u České národní banky a je zapsán v registru regulovaných

Žádost o zpětnou vým
vydané spole

ID (uveďte desetimístné 

  

Vyplněnou a podepsanou žádost prosím zašlete jako originál doporu

Prepaid Solutions a.s., Vodi

 

Identifikace Držitele karty: 

Jméno a příjmení, titul  
Adresa trvalého bydliště (ulice, čp., PS
obec, stát) 
Kontaktní adresa, je-li jiná než adresa 
trvalého bydliště 
Datum narození (dd.mm.rrrrr) 
Telefonní číslo, vč. předvolby 
E-mail 
Číslo bankovního účtu/kód banky držitele

 

Převáděná částka, způsob převodu a prohlášení o autorizaci ú

   Požaduji převedení celého zůstatku

   Požaduji převedení částky ……………………….K

   Částku si přeji převést na výše uvedený 

   Částku si přeji zaslat poštovní poukázkou

   
Částku si přeji převést na moji jinou aktivní platební kartu vydanou spole
(uveďte její desetimístné číslo uvedené na p

   Můj bankovní účet byl autorizován v pr

   

Můj bankovní účet nebyl autorizován, p

jméno držitele karty v souladu s  VOP

Prohlašuji, že jsem si vědom, že zpětná vým

zpětný převod odpovídá parametrům uvedeným 

částka po zaúčtování všech takových poplatk

V ………………….. dne ………………

 

 

     

                                                 
1
 Označte křížkem všechny vyhovující varianty

2
 Držitel karty může být požádán o doložení dalších doklad

Prepaid Solutions a.s., se sídlem Vodičkova 707/37, Praha 11000, IČ: 02980461, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19749, je 

vydavatelem elektronických peněz podnikajícím na základě registrace u České národní banky a je zapsán v registru regulovaných

tnou výměnu elektronických peněz z platební karty 
vydané společností Prepaid Solutions a.s.

desetimístné číslo uvedené na přední straně platební karty)

         
 

nou a podepsanou žádost prosím zašlete jako originál doporuč

Prepaid Solutions a.s., Vodičkova 707/37, Praha 1, 110 00

                                                                                                 

PSČ, 
                                                                                                 

li jiná než adresa 
                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

tu/kód banky držitele                                                                                                  

evodu a prohlášení o autorizaci účtu1 

statku 

ástky ……………………….Kč 

výše uvedený bankovní účet 

eji zaslat poštovní poukázkou na adresu bydliště 

evést na moji jinou aktivní platební kartu vydanou společností Prepaid Solutions a.s. ID 
íslo uvedené na přední straně platební karty):   X X X X X X X X X X 

et byl autorizován v průběhu aktivace karty nebo jejího užívání

et nebyl autorizován, přikládám tedy kopii dokladu prokazující existenci ú

VOP2 a posílám platbu z tohoto účtu na kartu a to v

ětná výměna elektronických peněz může být zatížena poplatkem, pokud 

ům uvedeným v sazebníku poplatků a limitů a že p

tování všech takových poplatků. 

…….. dne ………………  

…………………………………..

               Podpis Držitele karty

ížkem všechny vyhovující varianty 

že být požádán o doložení dalších dokladů dle. VOP 

soudem v Praze oddíl B, vložka 19749, je 

vydavatelem elektronických peněz podnikajícím na základě registrace u České národní banky a je zapsán v registru regulovaných subjektů pod číslem 02980461. 

platební karty 
ností Prepaid Solutions a.s. 

 platební karty) 

nou a podepsanou žádost prosím zašlete jako originál doporučeně na adresu: 

kova 707/37, Praha 1, 110 00 

                                                                                                 

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                  

ností Prepaid Solutions a.s. ID 
:   X X X X X X X X X X  

aktivace karty nebo jejího užívání 

ikládám tedy kopii dokladu prokazující existenci účtu vedeného na 

tu na kartu a to v min. výši 200,-Kč. 

že být zatížena poplatkem, pokud 

a že převáděný zůstatek je 

………………………………….. 

Podpis Držitele karty 


