Číslo čipovej karty:

ARRIVA NOVÉ ZÁMKY, akciová spoločnosť
ŽIADOSŤ O VYDANIE ČIPOVEJ KARTY, PREUKAZU
Meno:............................... Priezvisko:............................................ titul: ............
Bydlisko:........................................ ulica:............................................ č.: ...........
Dátum narodenia: ...............................................................................................

Žiadateľ potvrdzuje svojim podpisom správnosť údajov. V prípade poskytnutia nesprávnych
údajov
k predmetu žiadosti zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi.
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov a fotografie v
spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým,
že tieto údaje budú spracované výhradne pre tarifné účely ARRIVA Nové Zámky, a.s., pre účely
vydania čipovej karty na cestovné v autobuse v zmysle § 11 a § 12 zákona č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov. Súhlas je poskytnutý na dobu platnosti čipovej karty.
Po skončení platnosti čipovej karty súhlasím s likvidáciou osobných údajov podľa § 17 vyššie
uvedeného zákona bez písomného oznámenia.
Žiadateľ svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami používania čipovej
karty, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto žiadosti o vydanie čipovej karty.

..............................................
podpis žiadateľa

..............................................
za dopravcu

Podklady pre vydanie karty/preukazu typu žiak/študent/JC (vyplní škola):
Riaditeľstvo školy (názov): .....................................................................................................
potvrdzuje,
že menovaný(á) je v školskom roku: .............................................. riadnym žiakom (poslucháčom)
v dennej forme štúdia v ............. poslednom* ročníku školy, podľa zákona č. 245/2008 Z.z.,
alebo 131/2002 Z.z..

V ......................................... dňa ......................................
......................................................
Žiaci ZŠ uvádzajú len názov a ročník navštevovanej školy bez potvrdenia školy.
*nehodiace prečiarknite

pečiatka a podpis školy

PODMIENKY POUŽÍVANIA ČIPOVEJ KARTY
Čipová karta je elektronickým nosičom údajov pre potreby autobusovej dopravy. Jej
použitie je možné na všetkých autobusových linkách.
2. Čipovú kartu je možné využívať ako doklad na preukázanie nároku na zľavnené cestovné a
zároveň ako elektronickú peňaženku na zakúpenie cestovného lístka.
3. Čipová karta je elektronické zariadenie, ktorého používanie musí spĺňať určité podmienky, a
to:
- nesmie sa namáhať, ohýbať a lámať
- nesmie prísť do styku s elektrickým prúdom, elektrickým výbojom alebo silným
magnetickým poľom
- nesmie prísť do styku s vysokou teplotou
4. V prípade nefunkčnosti čipovej karty môže cestujúci kartu v zmysle reklamačného poriadku
reklamovať na mieste k tomu určenom (informačné kancelárie ARRIVA Nové Zámky, a.s.)
5. Dopravca poskytuje na čipovú kartu záruku 2 roky od jej predaja. Záruka sa nevzťahuje na
mechanické poškodenie čipovej karty, ktoré vzniklo nedodržaním podmienok určených v
bode 3. tohto poučenia.
6. Po zakúpení sa čipová karta stáva majetkom cestujúceho.
7. Stratu, odcudzenie čipovej karty treba bezodkladne nahlásiť na výdajnom mieste.
8. Za stratenú, odcudzenú a mechanicky poškodenú čipovú kartu sa náhrada neposkytuje.
9. Žiadateľ potvrdzuje správnosť uvedených údajov. V prípade poskytnutia nesprávnych
údajov k predmetu žiadosti zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi.
10. Cena čipovej karty je 4 EUR na zľavnené cestovné.
11. Platnosť čipovej karty je 5 rokov od dátumu jej vystavenia.
1.

Podklady pre vybavenie žiadosti:
Druh zľavy
Občianska karta
Od 6 do 15 rokov (žiak)
Od 15 do 26 rokov (študent)

Podklady pre vybavenie žiadosti:
preukaz totožnosti
rodný list, od piateho ročníka aj aktuálna fotografia
2,5 x 3 cm
preukaz totožnosti, aktuálna fotografia 2,5 x 3 cm,
potvrdenie o návšteve školy**
preukaz totožnosti, potvrdenie o poberaní
starobného dôchodku***

Dôchodca do 70 rokov (MHD)
Dôchodca nad 70 rokov
(MHD)
preukaz totožnosti
Držiteľ preukazu ŤZP, ŤZP-S
preukaz totožnosti, potvrdenie o poberaní
(MHD)
invalidného dôchodku***
** zľavy sa vzťahujú iba na dennú formu štúdia
*** zľavy sa nevzťahujú na čiastočné invalidné a výsluhové dôchodky.

ARRIVA Nové Zámky, a.s.

