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Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1

ŽIADOSŤ O ZMENU
k povoleniu číslo*:

k schválenej žiadosti číslo:

* v prípade žiadosti o zmenu k úhrade cien výplatným strojom sa uvádza licenčné číslo

Žiadateľ

Korešpondenčná adresa1)

Názov:

Názov:

Adresa:

Adresa:

(ulica/obec, číslo)

(ulica/obec, číslo)

PSČ Pošta:

PSČ Pošta:

Kontaktná osoba žiadateľa

Fakturačné údaje

Meno a priezvisko:

Peňažný ústav:

Telefón:

Číslo bankového účtu:

E-mail:

BIC:
Som subjekt verejného práva

Podávacia/dodávacia pošta
IČO 2) :

Názov pošty:

DIČ:

IČ DPH:
1) vypĺňa sa v prípade, ak je odlišná od adresy žiadateľa
2) v prípade, ak žiadateľ je fyzická osoba, uvádza sa číslo dokladu totožnosti

Popis zmeny

Účinnosť zmeny
Dátum účinnosti zmeny môže byť najskôr 10 dní od podania žiadosti o zmenu, skorší len po predchádzajúcej dohode s Vašim account manažérom.

Dátum:

Zrušenie využívania vybraného druhu úhrady cien
úver krytý istinou

1)

úver bez krytia istinou

1)

zálohový prevod

výplatný stroj

jednorázový prevod

centrálna faktúra

1) V prípade požiadavky na zrušenie úhrady cien úverom poštovného uhrádzaného inkasom z účtu je potrebné k žiadosti priložiť aj tlačivo Mandát na inkaso v SEPA.

Ak sa žiadosť týka používania výplatného stroja
Adresujte ju na korešpondenčnú adresu: Slovenská pošta, a. s.
CVFT Západ - Centrum vysporiadania finančných transakcií
Lovinského 35
817 11 BRATISLAVA
tel.: 02/59 30 27 21, fax.: 02/59 30 27 21, e-mail: vyplatnestroje@slposta.sk

alebo ju podajte prostredníctvom pošty.

Súhlasím s platnými obchodnými, resp. finančnými podmienkami zvolenej služby.

Dátum podania žiadosti

Podpis príp. pečiatka žiadateľa

Dátum prijatia žiadosti

Potvrdenie prijatia žiadosti
(pečiatka a podpis)
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