ŽÁDOST O VÝMĚNU KUPÓNU
Jméno a příjmení žadatele: ............................................
Adresa trvalého pobytu: ...............................................
Osobní doklad (druh, číslo, série, příp. země vydání): ................
Série a číslo kupónu: ...................... emise roku: ...............
Čestné prohlášení*)
1) Prohlašuji na svou čest, že jsem jinde neuplatnil požadavek na
úhradu ceny kupónu výše uvedené série a čísla.
2) Prohlašuji na svou čest, že**):
a) jsem chybnou manipulací kupón poškodil.
b) žádám o výměnu kupónu z důvodu změny převozní značky za
registrační značku.
Přílohy):
1) První díl kupónu, který je nalepen na průhledné fólii.
2) Neporušený druhý díl kupónu.
3) Kopie velkého technického průkazu.
4) Kopie dokumentu, který prokazuje právní vztah žadatele
k předmětnému motorovému vozidlu v případě, kdy žadatel není uveden
v kopii velkého technického průkazu, jako vlastník např. kopie
leasingové smlouvy apod.
5) Kopie dokladu vydaného příslušným orgánem Policie ČR (popř.
Hasičským záchranným sborem) o provedeném šetření události, při
které došlo**):
a) ke zničení/poškození prvního dílu kupónu (např. kopie zápisu o
dopravní nehodě - z důvodu poškození čelního skla nebo kopie
zápisu o šetření ve věci odcizení čelního skla nebo požáru
vozidla, či jiné události související s jeho poškozením.
b) k odcizení prvního dílu kupónu.
c) k odcizení druhého dílu kupónu.
6) Kopie vyplněného Euroformuláře záznamu o dopravní nehodě doloženého
čestným prohlášením, ve kterém žadatel čestně prohlašuje, kdy, kde
a jakým způsobem došlo ke zničení/poškození prvního dílu kupónu,
vzhledem k tomu, že při poškození nevznikla povinnost oznámit
nehodu Policii ČR.
7) Kopie dokladu vydaného příslušným zahraničním orgánem Policie
(popř. Hasičským záchranným sborem) s ověřeným překladem do českého
jazyka, pokud došlo mimo území ČR**):
a) ke zničení/poškození prvního dílu kupónu.
b) k odcizení prvního dílu kupónu.
c) k odcizení druhého dílu kupónu.
8) Rozhodnutí ředitele SFDI o pravosti předloženého kupónu.
V

........................... dne ..............

Podpis žadatele:.................................
Podpis pracovníka pošty: .........................
Příslušné body čestného prohlášení a příloh
zakroužkujte.
*) Za správnost a pravdivost údajů odpovídá
žadatel.
**) Hodící se zakroužkuje.
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