
Slovenská pošta, a. s. IČO: 36 631 124, IČ DPH SK 2021879959, DIČ 2021879959

Partizánska cesta 9 bankové spojenie:PB, a.s. Bratislava, č.ú. 19- 3001130011/6500

975 99 Banská Bystrica 1 IBAN: SK8365000000193001130011, BIC: POBNSKBA

zápis v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S

Názov:

Kontaktná osoba žiadateľa Peňažný ústav:

Meno a priezvisko: Číslo bankového účtu:

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob kreditácie: diaľková kreditácia

Číslo kreditačného centra:

Výrobné číslo:

(ulica/obec, číslo domu): (ulica/obec, číslo domu):

Kontaktná osoba: Kontaktná osoba:

Telefón a e-mail: Telefón a e-mail:

(ulica/obec, číslo domu): (ulica/obec, číslo domu):

Kontaktná osoba: Kontaktná osoba:
Telefón a e-mail: Telefón a e-mail:
Žiadosť na úhradu cien výplatným strojom je možné podať prostredníctvom autorizovaného predajcu.

požadovaný druh úveru
požadovaný druh prevodu

prepočítanie mincí bez prítomnosti odosielateľa

3. Zároveň beriem(e) na vedomie, že zistené prebytky mi (nám) budú vrátené v hotovosti.

Výška istiny
1)

: 
EUR

K žiadosti o vyúčtovanie cien centrálnou faktúrou je potrebné priložiť povinné prílohy v zmysle 

príslušných finančných podmienok.Žiadosť je možné podať prostredníctvom prideleného 

obchodníka. 

Svojim podpisom žiadateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom finančných podmienok požadovanej služby a zároveň s možnosťou jednostranne ich meniť a dopĺňať, pričom sa zaväzuje ich dodržiavať. Finančné podmienky sú 

dostupné na všetkých poštách a na www.posta.sk.

1)
Uvádza sa v prípade úveru krytého istinou. Výška zloženej  istiny má kryť čerpanie úveru počas jedného mesiaca 

1. Žiadam(e), aby mince prevzaté poštou boli komisionálne prepočítané bez mojej (našej)

PSČ Pošta:

Názov:

Potvrdenie prijatia žiadosti                     

   a) mince baliť do vreciek a zvitkov označených počtom vložených mincí, ich hodnotou,

       celkovou sumou a mojím (našim) menom - názvom,

    prítomnosti najneskôr nasledujúci deň po ich podaní. 

2. Zaväzujem(e) sa:

Dátum podania žiadosti Podpis, príp. pečiatka žiadateľa Dátum prijatia žiadosti

   b) podľa možností vytvoriť aj plné mincové položky,

       pri komisionálnom prepočítavaní.

   c) uhradiť všetky rozdiely, nominálnu hodnotu falzifikátov a poškodených mincí, ktoré sa zistili

        úverom poštovného         prevodom

        vyúčtovanie cien centrálnou faktúrou         v hotovosti

Požadovaná podávacia pošta

Výška istiny
1)

: 
EUR

K žiadosti o úver poštovného a/alebo o prevod z účtu je potrebné priložiť povinné prílohy v zmysle príslušných finančných podmienok, podľa druhu požadovaného úveru, resp. prevodu. 

Žiadosť na úhradu cien úverom poštovného a/alebo prevodom je možné podať na ktorejkoľvek pošte, prostredníctvom prideleného obchodníka resp. na Zákazníckom servise SP.

Žiadateľ

používateľ výplatného stroja

        výplatným strojom

e-mail:

BIC:

Počiatočný stav počítadla:

predajca výplatného stroja

Názov:

Adresa: 

PSČ Pošta:

Adresa: 

PSČ Pošta:

Adresa: 

Názov:

vlastník výplatného stroja

Značka:

servis výplatného stroja

Názov:

Typ:

identifikácia výplatného stroja

1) vypĺňa sa v prípade, ak je odlišná od adresy žiadateľa

2) v prípade, ak objednávateľ je fyzická osoba, uvádza sa rodné číslo

IČO
2)

:

Telefón:

ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA VYBRANÝ SPÔSOB ÚHRADY CIEN

Korešpondenčná adresa
1)

        som subjekt verejného práva 

Názov:

PSČ Pošta:

Fakturačné údaje 

PSČ Pošta:

Adresa:

(ulica/obec, číslo domu)

Adresa:

(ulica/obec, číslo domu)

PSČ Pošta:

Adresa: 

úver krytý istinou  úver bez krytia istinou  jednorázový prevod  

zálohový prevod  

(11 - 192A)


