Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení a vedení konta Gaudeamus2

Období st•edoškolských a vysokoškolských studií bývá obvykle spojováno
s bezstarostným •ivotem. K tomu, abyste mohli realizovat Vaše cíle a
p•edstavy, nabízí Komer•ní banka následující •ešení:
2
Uva•ujte ji• nyní o zalo•ení zvýhodn•ného ú•tu Konto Gaudeamus .

K on to G a u d ea m u s 2
Konto Gaudeamus2 je finanční balíček určen mládeži (od 15 do 19-ti let) a studentům (od 20 do 30-ti let) s
trvalým pobytem na území ČR (tuzemec) pro hotovostní i bezhotovostní platební styk.

O b sa h zá kla d n íh o b a líčku G a u d eam u s 2

ZD AR M A

•
•
•
•

Založení a vedení běžného účtu v Kč s minimálním počátečním vkladem 200,- Kč
Zasílání výpisů z běžného účtu čtvrtletně, pololetně, ročně
Okamžité vydání mezinárodní platební karty Styl karta Maestro.
Telefonní bankovnictví Expresní linka KB, na kterou můžete bezplatně volat z mobilního telefonu i z pevné
linky v celé ČR 24 hodin denně po celý rok.
• Internetové bankovnictví Expresní linka+, umožňující ovládat účty zařazené do obsluhy přes Expresní linku
i prostřednictvím sítě Internet.
• Zasílání SMS o zůstatku na účtu
• Sjednání (zvýšení) povoleného nezajištěného debetu až do výše 10.000,- Kč

O b sa h n a d sta n d a rd n íh o b a líčku G a u d eam u s 2 20,-/m ěsíc
• Všechny produkty a služby základního balíčku
• Embosovaná mezinárodní Inter card Gaudeamus s rozsáhlým cestovním pojištěním, umožňující placení
za zboží a služby nejen prostřednictvím platebního terminálu ale i mechanického snímače (imprinteru). Ve
standardní nabídce zpoplatněna 700,- Kč/rok.
• Internetové bankovnictví mojebanka, které umožňuje obdobně jako Expresní linka provádět veškeré bankovní
transakce prostřednictvím internetu a zajistí tak nepřetržitý přístup do vaší banky. Ve standardní nabídce
zpoplatněna 44,- Kč/měsíc.
• 2 výběry z bankomatů KB za měsíc zdarma (úspora 10,- Kč).

A navíc … … ..
• Kromě těchto nesporných výhod Vám umožníme získat po splnění podmínek také úvěr Gaudeamus až do
výše 500.000,- Kč
• Kartu mládeže EURO<26 na první rok zdarma. Karta mládeže EURO<26 je mezinárodní identifikační průkaz
určený lidem do 26 let. Nabízí jim přes 100.000 rozmanitých slev a výhod ve více než 30 zemích Evropy.
Podrobnější informace o možnostech a nabídce Karty mládeže EURO<26 v České republice získáte
na internetové adrese http://www.euro26.cz , informace z celé Evropy na adrese http://www.euro26.org .
• Slevy u Student agency, letecké společnosti Smart Wings, vzdělávací agentury Tutor a cestovní kanceláře
Adventura.
• Bonus 333,- Kč vyplácený v září 2005 v případě, že klient provede minimálně 1 transakci platební kartou
měsíčně u obchodníka (ne výběr z bankomatu) od 1.9.2004 do 31.8.2005
• Možnost dobíjení kreditu na mobilních telefonech v síti bankomatů Komerční banky
• Osobní bankovní poradce

Kde založíte Konto Gaudeamus2 a co k tomu potřebujete
Nutné doklady:
• platný doklad totožnosti (občanský průkaz)
• doplňkový doklad (např.řidičský průkaz)
• potvrzení o studiu u studentů nad 20 let (nemělo by být starší 3 měsíců)
• u nezletilých identifikační doklad jejich zákonných zástupců a rodný list nezletilých.
Informace získáte na info-lince KB zdarma - 800 111 055
Internet - www.kb.cz
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Údaje potřebné k založení konta Gaudeamus2
Jméno a příjmení: ..........................................................................................................................................................
Adresa:..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Datum narození:……………………………………………. Rodné
číslo:............…………………………………………….
Číslo OP: ......................................................................................................................................................................
Telefon:.................................................................Nejvhodnější čas volání: od….......................do............................
Potvrzení o studiu
Potvrzujeme tímto, že ………………………….………………..……..je studentem (kou)..................ročníku ve školním
roce……………….........
Datum a misto:

Razítko a podpis školy:

Doplňující informace
Chci zasílat výpisy zdarma poštou - čtvrtletně
Mám zájem o službu Expresní Linka
Mám zájem o internetové bankovnictví mojebanka
Termín a místo schůzky
Termín schůzky:

Telefonní kontakt :

Adresa pobočky Komerční banky:

596 791 111, 596 791 252, 596 791 223

Ostrava – Hrabůvka, Horní 1116/52

596 791 272, 596 791 274, 596 791 277

700 30 Ostrava-Bělský les

596 791 285, 596 791 264, 596 791 263
Datum - Podpis žadatele
Tímto žádám Komerční banku, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ 4531 7054,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Komerční
banka) o připravení smluvní dokumentace o zřízení a vedení konta Gaudeamus.

Komerční banka si Vás dovoluje informovat o tom, že bude zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje v rozsahu, v jakém jste nám je poskytl v souvislosti se
Žádostí, za účelem jednání o smluvním vztahu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, tím však nejsou dotčena práva a povinnosti Komerční banky stanovené
zvláštními zákony. Na svou písemnou žádost má klient za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (zákon) právo na informace
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o osobních údajích o něm zpracovávaných, jakož i další práva, a to zejména právo obrátit se v případě porušení povinností Komerční banky na Úřad pro ochranu
osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě a další oprávnění dle ust. § 21 zákona.

