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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 ÚČET
Žiadateľ
Meno a priezvisko/
názov organizácie:
Adresa:
(ulica/obec, číslo)
PSČ Pošta
IČO:*
DIČ:
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Korešpondenčná adresa**
Meno a priezvisko/
názov organizácie:
Ulica/obec/P.O.Box,
číslo:
PSČ Pošta
*V prípade, ak je žiadateľ fyzická osoba, zadáva sa číslo dokladu totožnosti.**Vypĺňa sa iba v prípade, ak adresát sídli mimo územia SR alebo v prípade ak sa korešpondenčná adresa líši od adresy uvedenej vyššie
IČ DPH:
*vypíšte čísla účtov, na ktoré Vám budú poukazované platby prostredníctvom Poštových poukazov na účet (v prípade, ak je účtov viac, pripojte k žiadosti zoznam týchto účtov)
K elektronickým údajom žiadam papierovú formu:
Formát elektronických údajov:
Odovzdávanie údajov:
Spôsob poskytovania elektronických údajov:
heslo:
e-mail:
spôsob komprimácie:
e-mail:
použité kryptovanie:
pripojením cez:
použité kryptovanie:
identifikátor subjektu:
Kontaktná osoba zodpovedná za výmenu údajov:
Telefón:
E-mail:
*ak chcete využívať tento spôsob komunikácie, musíte sa zaregistrovať na www.posta.sk v časti e-služby do Elektronického komunikačného portálu, kde Vám bude pridelený identifikátor
subjektu, ktorý vpíšete na vyznačené miesto
Úhrada ceny za súpis spracovaných platieb Poštových poukazov na účet
Zľava sa poskytuje na základe stanovenej početnosti spracovaných poštových poukazov a splnení príslušných ustanovení Poštových podmienok Poštový poukaz na účet
(Pri nedodržaní stanoveného termínu splatnosti faktúry má SP právo zmeniť spôsob úhrady na úhradu znížením úhrnnej poukázanej sumy v danom dni.)
Účet pre dobropisovanie zľavy:
Vpíšte názov zmluvnej banky:
Referenčné číslo (doplní SP, a. s.):
*spôsob spracovania sa formou kódu produktu uvádza na poštovom poukaze **podpisom žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že pripísanie sumy na účet zmluvnej banky je dohodnuté s bankou ***podpisom žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že v čiarovom kóde bude uvádzať referenčné číslo pridelené Slovenskou poštou, a. s.
Potvrdenie žiadosti žiadateľom
Dátum podania žiadosti
podpis/pečiatka žiadateľa
Údaje poštového poukazu:*
Kód produktu:
Kód služby:
*úhrada výplatného sa v tomto prípade vzťahuje na Poštové poukazy na účet, na ktorých je adresátom aj odosielateľom ten istý zákazník alebo jeho organizačné zložky
**zoznam pôšt, na ktorých môže byť realizovaný podaj Poštových poukazov na účet s bezhotovostnou úhradou výplatného
Číslo účtu:
Spôsob úhrady výplatného bude realizovaný znížením úhrnnej poukázanej sumy.
Zoznam pôšt pre realizáciu podaja Poštových poukazov na účet je prílohou tejto žiadosti**
Adresát:
Odosielateľ:
8.0.1291.1.339988.308172
Peter Laczko
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