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Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1
IČO: 36631124, IČ DPH: SK 2021879959, DIČ: 2021879959
bankové spojenie: PB, a. s. Bratislava, č. ú.: 3001130011/6500
IBAN: SK97 6500 0000 0030 0113 0011, BIC: POBNSKBA
zápis v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE SLUŽBY POŠTOVÝ POUKAZ NA VÝPLATU
Žiadateľ
Meno a priezvisko/
názov organizácie:
Adresa:
(ulica/obec, číslo)
PSČ Pošta
IČO:1)
DIČ:
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Korešpondenčná adresa (vypĺňa sa iba v prípade, ak sa korešpondenčná adresa líši odadresy uvedenej vyššie, resp. pri zákazníkoch zo zahraničia)
Meno a priezvisko/
názov organizácie:
Ulica/obec/P.O.Box,
číslo:
PSČ Pošta
IČ DPH:
Účet pre úhradu poukázaných súm:
(uveďte účet, z ktorého budete uhrádzať poukázané sumy)
Účet pre úhradu cien:
(uveďte, ak budete používať na úhradu cien poukazov iný účet)
Informácie o poukazoch zasielané poštou
Údaje o adresátoch môžete podávať prostredníctvom zoznamu alebo súboru na médiu (disketa, USB kľúč, CD, DVD) 
s kryptovaním typu:
s kryptovaním typu:
identifikátor subjektu:
Informácie o poukazoch zasielané elektronicky
Súbory zo spracovania
Súbory z vyúčtovania
Údaje o adresátoch môžete podávať prostredníctvom zoznamu alebo súboru na médiu (disketa, USB kľúč, CD, DVD)  alebo súboru elektronicky (cez predradený server, e-mail, elektronický komunikačný portál 4))
1) v prípade, ak je žiadateľ fyzická osoba, zadáva sa číslo dokladu totožnosti
2) pri použití tejto voľby vám budú poukazy, ktoré nebolo možné vyplatiť vrátené okamžite po zistení dôvodu, ktorý bráni výplate
3) uveďte e-mail, z ktorého budete súbor zasielať
4) pri preberaní výstupov/podávaní týmto spôsobom sa musíte zaregistrovať na www.posta.sk (http://ekp.posta.sk/pps/registrationweb/), kde vám bude pridelený identifikátor subjektu, ktorý vpíšete na vyznačené miesto
Potvrdenie žiadosti žiadateľom
Dátum podania žiadosti
podpis/pečiatka žiadateľa
Zvoľte si spôsob preberania a druh výstupov zo SP
Detailná štruktúra importných a exportných súborov poskytovaných v rámci služby Poštový poukaz na výplatu je popísaná v Technických parametroch - Poštový poukaz na výplatu, ktoré sú dostupné na www.posta.sk a na požiadanie aj na zákazníckom servise SP
Žiadosť vyplňte v dvoch vyhotoveniach a zašlite na adresu: Slovenská pošta, a. s., Lovinského 35, 817 11 Bratislava alebo odovzdajte na ktorejkoľvek pošte.
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Peter Laczko
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