Číslo Zákazníka (VS):
ID Zamestnanca:
Zákazník:
Titul, Meno, Priezvisko*:
Ulica, číslo*:
Obec/Mesto*:
PSČ*:

Číslo OP*:

Rodné číslo*:

Tel:

E-mail:
*povinné údaje

Zmluva o vydaní Karty a poskytnutí Platobnej
funkcionality Poštovej karty
(Zmluva o vydávaní elektronických peňazí)
(ďalej len „Zmluva“)
I. Zmluvné strany
Poskytovateľ Platobnej funkcionality
(Vydavateľ Karty a elektronických peňazí)
SPPS, a. s., Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
IČO:46552723, IČ DPH:SK2023438681, DIČ:2023438681
zápis v OR OS Bratislava I, oddiel Sa, vl. č.: 5488/B
e-mail: spps@spps.sk;
zastúpená: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,
975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
Zákazník: identifikovaný vyššie
II. Predmetom Zmluvy je:
 vydanie Karty,
 poskytnutie Platobnej funkcionality (t.j. vydávanie,
správa a spätná výmena elektronických peňazí)
Poštovej karty v súlade s touto Zmluvou a Obchodnými
podmienkami - Poštová karta, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou Zmluvy.

III.

Aktivácia služby: Prístup k Platobnej funkcionalite
Poštovej karty zadaním PIN

IV. Záverečné ustanovenia
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Udeľujem dobrovoľný súhlas so spracúvaním mojich
osobných údajov v rozsahu uvedenom v Zmluve, v
rozsahu týkajúceho sa údajov o realizovaných platobných
transakciách Slovenskej pošte, a.s. a SPPS, a.s. za účelom
môjho oslovenia na marketingové účely a inej marketingovej
podpory uvedenými spoločnosťami v súvislosti s produktmi
a službami, ktoré ponúkajú, a to na dobu trvania tejto Zmluvy
a 10 rokov po ukončení Zmluvy a súhlasím, aby SPPS, a.s.
poskytla za rovnakých podmienok, ako sú vyššie uvedené,
moje osobné údaje nasledujúcim subjektom: Poštová
banka, a.s., IČO: 31340890, PB Finančné služby, a.s., IČO:
35817453, Poštová poisťovňa, a.s., IČO:31405410, PRVÁ
PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ
BANKY, správ. spol., a.s., IČO:31621317.
ÁNO
NIE

Zmluva o poskytnutí Bonusového programu
(Poštová karta)
(ďalej len „Zmluva“)
I. Zmluvné strany
Poskytovateľ Bonusového programu a Služieb
Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO:36631124, IČ DPH:SK2021879959, DIČ:2021879959
zápis v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vl.č. 803/S
e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk
Zákazník: identifikovaný vyššie
II. Predmetom Zmluvy je:
 poskytnutie Bonusového programu Poštovej karty,
 poskytnutie ďalších Služieb Slovenskej pošty a.s.
podľa požiadaviek Zákazníka,
 využitie Karty ako identifikátora v sieti Slovenskej
pošty, a. s.
Bonusový program sa poskytuje v súlade s touto Zmluvou
a Obchodnými podmienkami - Poštová karta, ktoré sú
dostupné na každej pošte, na www.postova-karta.sk, www.
posta.sk a www.spps.sk.
III. Záverečné ustanovenia
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Ak má Zákazník platnú a účinnú Pôvodnú zmluvu*, táto
Zmluva nahrádza Pôvodnú zmluvu v rozsahu uvedenom
v Obchodných podmienkach – Poštová karta. Ak bolo
k Pôvodnej zmluve dojednané SIPO poistenie, toto sa
považuje za SIPO poistenie dojednané k Zmluve.
Udeľujem dobrovoľný súhlas so spracúvaním mojich
osobných údajov v rozsahu uvedenom v Zmluve, v rozsahu
týkajúceho sa údajov potrebných k poskytnutiu Bonusového
programu Poštovej karty a údajov poskytnutých počas
trvania platnosti tejto Zmluvy Slovenskej pošte, a.s. a SPPS,
a.s. za účelom môjho oslovenia na marketingové účely
a inej marketingovej podpory uvedenými spoločnosťami
v súvislosti s produktmi a službami, ktoré ponúkajú,
a to na dobu trvania tejto Zmluvy a 10 rokov po ukončení
Zmluvy a súhlasím, aby SPPS, a.s. poskytla za rovnakých
podmienok, ako sú vyššie uvedené, moje osobné údaje
nasledujúcim subjektom: Poštová banka, a.s., IČO:
31340890, PB Finančné služby, a.s., IČO: 35817453,
Poštová poisťovňa, a.s., IČO:31405410, PRVÁ PENZIJNÁ
SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY,
správ. spol., a.s., IČO:31621317.
ÁNO
NIE

V .......................................,

dňa .....................................

V .......................................,

dňa ....................................

...........................................
Podpis Zákazníka

............................................
SPPS, a.s. (v zast. SP, a.s.)

...........................................
Podpis Zákazníka

............................................
Slovenská pošta, a.s.
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