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Žádost o výzvu ke vrácení platby

Žadatel (klient):

Název 

Jméno a příjmení1) 

Adresa  tel. číslo 

Číslo účtu plátce  vedený na pobočce VÚB, a. s., Praha

Pro2): 
Žádám o vrácení níže uvedené platby:
Identifikační údaje o platbě:

BBAN plátce/kód banky   BBAN příjemce/kód banky 

Částka  Měna: 

Datum provedení platby: 

V-symbol      K-symbol      S-symbol 

Reference plátce: 

Číslo účetní operace 3) 

Důvod vrácení platby4) 

 nesprávná částka 

 nesprávný účet 

 nespecifikovaný důvod 

Čestně prohlašuji, že zúčtováním této platby mi vznikla majetková újma, kterou budu/budeme v případě jejího nevrácení 
vymáhat. 

Informace k žádosti
V případě, že Vám platba nebude vrácena do 14 dnů od předložení této žádosti a nedokážete identifikovat příjemce, mů-
žete písemně požádat o poskytnutí identifikačních údajů o příjemci platby za účelem jeho identifikace.
Zároveň musí Vaše žádost obsahovat následující prohlášení:
„Čestně prohlašuji, že identifikační údaje příjemce platby uskutečněné vykonáním převodu jsou nezbytné k vymáhání 
takto vzniklého bezdůvodného obohacení a budou použity výlučně k tomuto účelu. Beru na vědomí, že uvedené údaje 
tvoří předmět bankovního tajemství podle zákona o bankách a jejich neoprávněné vyzrazení může mít trestně právní ná-
sledky. V důsledku chyby, která nebyla způsobena bankou, jsem utrpěl majetkovou újmu vykonáním platební operace ve 
prospěch účtu příjemce.“
Tato služba bude zpoplatněna podle platného Sazebníku VÚB, a. s..

Datum  podpis klienta5)  

(1) vyplňuje klient – fyzická osoba

(2) uvést  název banky příjemce platby

(3) vyplňuje zaměstnanec banky

(4) vyplňuje klient, maximálně 105 znaků, které v případě potřeby banka může postoupit příjemci/bance příjemce

(5) v souladu s podpisovým vzorem klienta k účtu
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