Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 Do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy máte právo od této smlouvy bez udání důvodu
odstoupit.
1.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat
společnost Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, formou jednostranného právního
jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, osobně na kontaktním
místě banky nebo datovou schránkou). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy,
není to však Vaší povinností. V případě doručení dopisu/formuláře "Odstoupení od smlouvy" jinou formou nežli
datovou schránkou a osobním předáním na pobočce Banky, je Banka oprávněna dle Všeobecných obchodních
podmínek, v Části první, článku V/ Listiny a dokumenty předkládané Bance, bod 4 "požadovat úřední ověření
podpisu dokumentu, který nebyl podepsán před zaměstnancem Banky. Náklady na ověření podpisu nese Klient
nebo osoba, jejíž podpis má být ověřen.“
1.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím
příslušné lhůty.
2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy
nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů
na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než
nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek,
který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám
tím nevzniknou další náklady.
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Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Adresát
Sberbank CZ,
a.s. U Trezorky
921/2, Praha 5 Jinonice 158 00
Infolinka: 800 133 444, E-mail: mail@sberbank.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb:
Datum sjednání:
Jméno a příjmení spotřebitele:
Datum narození spotřebitele:
Adresa spotřebitele:

V ……………………….. dne ………………………

……………………………….………………….

Podpis spotřebitele
(pokud je formulář zasílán v listinné podobě a není podepsán
na pobočce za přítomnosti bankéře, je vždy vyžadován úředně ověřený podpis klienta)
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