
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. 3001130011/6500

975 99 Banská Bystrica 1 IBAN: SK9765000000003001130011, BIC: POBNSKBA

Žiadosť o podávanie/dodávanie zásielok prostredníctvom P.O.BOXu zápis v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S

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

PSČ Pošta:

DIČ: Peňažný ústav:

IČ DPH: Číslo bankového účtu:

        odosielateľ zásielky         adresát zásielky

Druh zásielky: Adresát zásielky: 

Podacie číslo: (meno a priezvisko/názov organizácie):

Podávacia pošta: Adresa: 

Dátum podania: Ulica/obec, číslo:

PSČ Pošta:

služba sa vzťahuje na zásielky, ku ktorým sa vyžaduje potvrdenie prevzatia

        na účet                 na adresu         ekonomickému

Podacie číslo: (meno a priezvisko/názov organizácie):

Podávacia pošta:

Dátum podania:

(meno a priezvisko/názov organizácie): (meno a priezvisko/názov organizácie):

Ulica/číslo, obec:

Orientačný čas podaja (max. rozpätie troch mesiacov): Číslo bankového účtu adresáta (len k Poštovému poukazu na účet):

Mesiac/e: Rok:

Podávacia pošta: Poukázaná suma: EUR

*uvádzajú sa v prípade, ak žiadateľ nevie uviesť presné podacie znaky zásielky. Podľa rozsahu poskytnutých údajov je uplatňovaná cena za vyhotovenie druhopisu podacej potvrdenky v zmysle platnej Tarify SP

        info o podaní zásielky         info o dodaní zásielky

Druh zásielky: Podacie číslo:

Dátum podania: Podávacia pošta:

(meno a priezvisko/názov organizácie): (meno a priezvisko/názov organizácie):

Ulica/číslo, obec:

Prijal:

Adresa: 

PSČ Pošta:

Potvrdenie žiadosti

BIC:

Odosielateľ zásielky:

Adresa: 

PSČ Pošta:

*Služba zahŕňa informácie o počte dodávaných a podávaných zásielok, výškach poukazovaných súm, o  adresátoch a odosielateľoch, o používateľoch P.O.BOXov a pod.                                                                                            

**Služba zahŕňa informácie v zmysle Obchodných podmienok - Výplata dôchodkov. 

dátum a podpis (príp. pečiatka) žiadateľa

ŽIADOSŤ O INFO SLUŽBY

Adresa: Adresa: 

IČO:

PSČ Pošta:

Žiadateľ

Názov: Fakturačná adresa:

Vo vzťahu k požadovanej službe je žiadateľ:

        oprávnený subjekt, ktorému je SP povinná poskytnúť súčinnosť

Kontaktná osoba: e-mail:Telefón:

        Potvrdenie o dodaní zásielky

        Druhopis podacej potvrdenky k Poštovému poukazu

Poskytnutie presných údajov

Poskytnutie orientačných údajov*

Odosielateľ poštového poukaz:

        Poskytnutie informácií o zásielkach*

V tejto časti zadefinujte druh a rozsah informácií o ktoré máte záujem. V prípade nedostatku miesta priložte samostatný list papiera. 

PSČ Pošta:

Ulica/číslo, obec:

Adresát poštového poukazu:

Adresa: 

        Poskytnutie informácií o dôchodkoch a dôchodcoch**        Poskytnutie informácií o zásielkach - info o sledovaní zásielok*

Adresát zásielky:

Ulica/číslo, obec:

Odosielateľ poštového poukazu:

Adresa: 

PSČ Pošta:

Adresa: 

Ulica/číslo, obec:

PSČ Pošta:

(11 - 105)


