SIPO
Jednoduchá a praktická služba, ktorá rieši výber domácich platieb. Prostredníctvom
jedného dokladu vám môže platiteľ zaplatiť poplatky za vodu, plyn, elektrickú energiu,
nájomné, káblové televízie, splátky úverov a pod.
Aké sú jeho výhody?

Môžete ju využiť:
na príjem zálohových alebo pravidelných platieb
príjem nedoplatkov z vyúčtovania
výplatu preplatkov z vyúčtovania

Parametre služby:
Využívanie služby

na základe vyplnenej objednávky
alebo zmluvy

Splatnosť dokladu
SIPO

v priebehu aktuálneho mesiaca

Doplnkové služby

Termín predkladania
podkladov

do 9.00 hodiny 18. dňa pred
mesiacom inkasovania

Termín poukázania
vyinkasovaných
platieb

v termínoch, ktoré si zvolíte
v objednávke alebo zmluve

Upomínanie platieb SIPO
V rámci tejto služby vytlačíme a zašleme upomienkové
doklady SIPO platiteľom, ktorí vám neuhradili platby SIPO
v bežnom mesiaci. Platby vám môžu uhradiť nasledujúci
mesiac pri priehradke pošty.

Termín mesačného
vyúčtovania

do 7. pracovného dňa
nasledujúceho mesiaca

Za SIPO môžete zaplatiť:

infolinka 0850 122 413

odpočtom zo sumy vyinkasovaných platieb
faktúrou

www.posta.sk

viac ako 95 % úspešnosť vyinkasovania platieb
jednoduchá príprava podkladov
voľba periodicity odvodu vyinkasovaných prostriedkov
bez nákladov na tlač a doručovanie
môžete požadovať, aby vyinkasované platby boli
rozdelené do skupín podľa vami zadaných kritérií;
možnosť zasielať
platby za rôzne skupiny na rôzne bankové účty

Spôsoby výmeny údajov
Údaje o platbách, ktoré majú byť vyinkasované,
resp. vyplatené nám môžete odovzdať spôsobom,
ktorý vám vyhovuje:
elektronicky (VPN klient, IPSec tunel)
eSIPO (max. 5 000 položiek mesačne)
kompatibilné médium (USB kľúč, CD, disketa),
papierový zoznam (max. 100 položiek mesačne)

eSIPO
ak máte do 5000 platiteľov, máte pripojenie na internet
a hľadáte jednoduché elektronické riešenie, môžete
s nami komunikovať prostredníctvom internetovej
aplikácie eSIPO na www.posta.sk
umožní vám zasielať podklady pre realizáciu SIPO,
spravovať kmeň vašich platiteľov, sledovať stav
vyinkasovanosti a prevodu platieb
o službu môžete požiadať priamo v rámci objednávky
služby SIPO

Doposielanie dodatočne uhradených platieb SIPO
Dopošleme vám platby, ktoré boli uhradené po termíne
splatnosti dokladu.

Cenník
Cena v EUR
Cena za predpísanú položku
(ručné spracovanie)

0,385

Cena za predpísanú položku
(elektronicky)

0,352

Paušálny mesačný poplatok za
SIPO v prospech jednej služby*

1,000

Cena za predpísanú položku
za upomínanie

0,166

Nad 5 000 položiek/rok – zmluvné ceny
* pri počte nad 50 položiek v jednom mesiaci v rámci jednej služby
sa paušálny poplatok neúčtuje

