Číslo Žádosti / Smlouvy :
(Vyplní Vydavatel)

Číslo karty :

ŽÁDOST / SMLOUVA O VYDÁNÍ
ČIPOVÉ KARTY – **
s ELEKTRONICKÝM PENĚŽNÍM PROSTŘEDKEM
mezi
Vydavatelem karty : HOUSACAR s.r.o.
Sídlo: třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín
IČO: 01486951 / DIČ: CZ01486951
Tel: 577 005 856 / fax: 577 219 198 / www:housa.cz / e-mail: housacar@housa.cz
a Žadatelem - Držitelem karty :
Vyplňte propisovačkou čitelným hůlkovým písmem bez přepisování s výjimkou cizí diakritiky dle vzoru:
(AÁBCČDĎEÉFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYZŽ 1234567890). Datum narození např. 4.března1983 pište ve tvaru 04 03 1983.

** za textem vyznačte typ jízdného

Pokyny pro žadatele :
1. Pozorně přečtěte Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních čipových karet.
2. Žádost / Smlouvu za děti do 15 let podepíše zákonný zástupce.
3. Žádost odevzdejte v předprodejní a informační kanceláři na autobusovém nádraží ve Zlíně
4. Žádost o vydání nebo provedení změn se dokládá občanským průkazem.
5. Při vydání čipové karty se hradí poplatek za aktivaci.

POUKAZ K VYZVEDNUTÍ ČIPOVÉ KARTY
HOUSACAR s.r.o.
třida T. Bati 258
763 02 Zlín-Louky

Karta bude připravena k převzetí dne :
POUKAZ PEČLIVĚ USCHOVEJTE. BEZ
TOHOTO DOKLADU KARTA NEBUDE VYDÁNA !
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dle č. Žádosti/Smlouvy :

Předmětem Žádosti/Smlouvy o vydání čipové karty s elektronickým peněžním prostředkem (dále jen
Žádost/Smlouva) je vydání bezkontaktní čipové karty umožňující Držiteli prostřednictvím elektronického peněžního
prostředku uchovávajícího elektronické peníze provádět úhrady jízdného a dovozného v prostředcích veřejné
hromadné dopravy případně dalších služeb u Vydavatele i u jeho smluvních partnerů.
Smluvní vztah mezi Vydavatelem a Držitelem vzniká okamžikem vydání elektronických peněz. Podepsaný formulář
Žádost/Smlouva se převzetím karty mění ve Smlouvu o vydání čipové karty s elektronickým peněžním prostředkem.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních čipových karet (dále Podmínky),
které jsou k dispozici na výdejních a distribučních místech. Pokud není v těchto Podmínkách uvedeno jinak, řídí se
právní vztahy vzniklé ze smlouvy mezi Vydavatelem a Držitelem zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Držitel souhlasí, aby údaje, které poskytl Vydavateli HOUSACAR s.r.o. jako správci osobních údajů ve smyslu
Zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, byly zpracovány Vydavatelem karty v jeho databázi. Souhlas držitele
se zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem vystavení čipové karty a následného využívání výhod
plynoucích z používání čipové karty po dobu její platnosti stvrzuje držitel svým podpisem Žádosti/Smlouvy. Podpisem
držitel potvrzuje rovněž pravdivost poskytnutých údajů, a je si vědom, že na základě těchto údajů bude Vydavatel
provádět blokování karty při ztrátě karty.
Čestné prohlášení : Držitel podpisem Žádosti/Smlouvy o vydání elektronického peněžního prostředku - čipové karty
stvrzuje, že všechny údaje uvedl pravdivě, seznámil se s Podmínkami, porozuměl jim, souhlasí s nimi a
Žádost/Smlouvu nepodepsal v tísni ani za nevýhodných podmínek.

Podpis žadatele :

V ……….…... dne :

(zákonného zástupce)

PŘEVZETÍ ČIPOVÉ KARTY s platností do:
Potvrzuji svým podpisem, že jsem převzal
Vydavatel :
(otisk razítka a podpis)

Čipovou kartu č.:

V ………………. dne :
Podpis držitele :
(zákonného zástupce)
Zpracoval
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