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ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O FINANČNÍ SLUŽBĚ UZAVŘENÉ NA DÁLKU 
(pouze pro smlouvy o finanční službě uzavřené na dálku, tj. distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Banky) 

 

KLIENT 

Jméno a příjmení:  Rodné číslo*:  

Trvalé bydliště:   PSČ:  

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

 

V zákonné lhůtě čtrnácti (14) dní ode dne uzavření smlouvy tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy o níže uvedené 

finanční službě uzavřené na dálku s Bankou CREDITAS a.s.:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(uveďte název finanční služby a datum uzavření smlouvy) 

 

Souhlasím, že uhradím cenu všech služeb, které mi Banka CREDITAS a.s. poskytla v souvislosti s uvedenou finanční 

službou do doby doručení tohoto oznámení.  

 

Žádám o potvrzení, že Banka CREDITAS a.s. přijala toto oznámení o odstoupení od smlouvy a zrušila tuto uvedenou 

finanční službu. Beru na vědomí, že pro případné vyplacení peněžních prostředků po vypořádání zrušené finanční služby se 

bude banka řídit těmito pravidly (vyberte variantu ☒, kterou požadujete provést a zajistěte prosím odpovídající způsob podpisu): 

 

☐ Výplata v hotovosti na pobočce Banky CREDITAS a.s., která vyplácí hotovost 

 

☐ Převod na jiný můj účet vedený u Banky CREDITAS a.s.: ……………………………………………………………/2250 

 

 

V …………………………………. Dne ……………………………… 

 

        …………………………………………………… 

        podpis klienta bez nutnosti úředního ověření 

 

 

☐ Převod na účet, který je veden na jiné, než mé jméno / je veden v jiné tuzemské bance.  

 

Číslo účtu: …………………………………………/……………, variabilní symbol …………………………… 

 

Beru na vědomí, že vyberu-li tento způsob a můj podpis nebude úředně ověřený, odstoupení od smlouvy Banka CREDITAS a.s. 

přijme, avšak zůstatek po zrušení finanční služby mi Banka CREDITAS a.s. vyplatí pouze v hotovosti na pobočce, která vyplácí 

hotovost. 

 

 

V …………………………………. Dne ……………………………… 

 

        …………………………………………………… 

        podpis klienta úředně ověřený 

 


