Odpovedná služba
(vzor vyplnenia žiadosti pre organizácie )

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
974 99 Banská Bystrica 1

IČO: 36 631 124, IČ DPH SK 2021879959, DIČ 2021879959
bankové spojenie: PB, a. s. Bratislava
IBAN: SK8365000000193001130011, BIC: POBNSKBA
zápis v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S

ŽIADOSŤ O DOPLNKOVÉ A DISPOZIČNÉ SLUŽBY
Žiadateľ
Meno a priezvisko/
názov organizácie*:
názov prevádzkárne**
IČO*** : 11111111

Číslo žiadosti:
Osoba oprávnená konať v mene organizácie
Meno a priezvisko:
Ing. Ján Novák
Doklad totožnosti (typ a číslo):
OPSA654321

VZOR, s.r.o.

DIČ*** : 1111111111

IČ DPH*** : SK1111111111

Doklad totožnosti (typ a číslo): organizácia nevypĺňa
Číslo Poštovej karty****:
Adresa (ulica/obec, číslo domu):
Mierová 5
PSČ Pošta:
034 01 Ružomberok
Oprávnenie na podanie žiadosti preukázané dokladom***:
Telefón:

0915789654

Osoba poverená na prerokovanie služby na pošte
Meno a priezvisko:
Andrea Kováčová
Doklad totožnosti:
OPCD123456

(typ a číslo)

výpis z obchodného registra
E-mail:
marketing@vzor.sk

*organizáciou sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, v prípade služby splnomocnenie je žiadateľ zároveň splnomocniteľom
**vypĺňa sa v prípade, ak je služba požadovaná pre prevádzkáreň, ktorej názov nie je zhodný s názvom organizácie, ***vypĺňa sa v prípade, ak je žiadateľom organizácia, **** vypĺňa sa v prípade, ak je žiadateľ držiteľom Poštovej
karty/ Poštovej karty Komerčnej

uveďte názov organizácie a ďalšie údaje
kontaktné údaje, odporúčame uviesť
uveďte doklad, ktorým preukážete na pošte činnosť organizácie
(výpis z obchodného registra, živnostenského registra,...)

žiadosť môže za vás na pošte vybaviť
aj vami určená/poverená osoba, v tomto
prípade uveďte jej meno a doklad totožnosti
uveďte osobu/osoby oprávnenú/é konať v mene
organizácie v zmysle predloženého oprávnenia (výpisu z
obchodného registra, živnostenského registra,..) a jej/ich
doklad totožnosti

označte službu o ktorú žiadate

Odpovedná služba*
Žiadam o súhlas na používanie odpovednej služby:
k listom vnútrošt.styku

k listom medzinár.styku

k doporučeným zásielkam vnútroštát.styku
Spôsob úhrady ceny**:

UV

označte druh zásielok ku ktorým
požadujete odpovednú službu
uveďte spôsob úhrady akým budete uhrádzať doplatné
za došlé zásielky s odpovednou službou

odpovedné zásielky si chcem preberať pri priehradke pošty***:

Podpísaním žiadosti sa zaväzujem prijať všetky došlé odpovedné zásielky
a uhradiť za ne cenu podľa Tarify.
*prílohou žiadosti je vzor odpovednej zásielky alebo odpovedného štítka
**H - hotovosť, ÚV - úver poštovného, PP - prevod, VS - výplatný stroj
*** musí sa vyplniť aj v prípade, ak žiadateľ požaduje úhradu za došlé odpovedné zásielky
prevodom

V Ružomberku

dňa: 2.10.2017

Novák
Podpis (príp. aj pečiatka) Žiadateľa

......................................................................
Slovenská pošta, a.s.
podpisuje/ú vždy osoba/y oprávnená/é konať v mene
organizácie, aj v prípade ak žiadosť na pošte vybavuje
poverená osoba

(11 - 106)

