P.O.BOX
(vzor vyplnenia žiadosti pre fyzické osoby )
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 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 ŠPECIÁLNE SPÔSOBY PODÁVANIA/DODÁVANIA ZÁSIELOK
Objednávateľ

organizácia

Číslo žiadosti

fyzická osoba (občan)

Ján Kováč

Meno a priezvisko/

Osoba oprávnená konať v mene organizácie 3):

Názov organizácie1):

Meno a priezvisko:

Adresa (ulica/obec, číslo domu):

Partizánska cesta 9

PSČ, Pošta:

974 01 Banská Bystrica

Doklad totožnosti (typ a číslo):

OP ZQ 111 111

Meno a priezvisko:

Mária Kováčová

Číslo Poštovej karty 2):

6 057 700 070 007 000

Doklad totožnosti (typ a číslo):

OP ZQ 123 456

Doklad totožnosti (typ a číslo):

Osoba poverená na prerokovanie služby na pošte:

IČO 3):
Kontaktná osoba objednávateľa 4):

DIČ 3):
3)

IČ DPH :

Meno a priezvisko :
Telefón/e-mail :

Oprávnenie na podanie žiadosti preukázané dokladom 3):
žiadosť môže za vás na pošte vybaviť aj vami určená/poverená osoba, v tomto
prípade uveďte jej meno a doklad totožnosti

vyplňte požadované údaje

Ďalšie osoby:

Adresa žiadateľa:

Meno a priezvisko:

Doklad totožnosti:

Podpis

Zoznam adries

Ulica/obec, číslo
(prípadne aj názov, ak je odlišný od názvu žiadateľa):

Adresa č. 1

Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica

Mária Kováčová

OP ZQ123456

Kováčová

Adresa č. 2

Komenského 16, 974 01 Banská Bystrica

Adresa č. 3
Adresa č. 4
Adresa č. 5
uveďte všetky adresy, pre ktoré má byť služba poskytovaná
musí sa jednať o adresy žiadateľa patriace do obvodu príslušnej pošty

uveďte ďalšie osoby pre ktoré má byť služba zabezpečovaná
musí sa jednať o osoby resp. maloletých adresátov, ktorých ste zákonným zástupcom,
ktoré s Vami bývajú v tom istom dome/byte.

Druh služby
Post BOX 1)

P.O.BOX

E-mailové oznámenie o uložení zásielok
emailové adresy3):

Odložený podaj

Out BOX 1)

3)

E-mailové oznámenie o dodaní zásielok

Spracovanie dokladov 2)
3)

vzor@vzor.sk; ja@ja.sk

sms oznámenie o uložení zásielok požadujem zasielať na telefónne číslo 4):
Poštový priečinok (P.O.BOX, Post BOX) alebo Out BOX bude využívaný na:
dodávanie zásielok

podávanie zásielok 5)

dodávanie zásielok v rámci marketingovej akcie s názvom

5)

:

k žiadosti zároveň prikladám zoznam odosielateľov, za ktorých bude realizovaný podaj 6):
uveďte:
• spôsob úhrady za P.O. BOX
• požadované obdobie poskytovania služby
• e-mailové adresy pre zasielanie upozornení ako sú výzva na úhradu poplatku, oznámenie
o ukončení poskytovania služby z dôvodu neuhradenia poplatku

vyznačte požadované služby

Spôsob úhrady a obdobie používania služby
Spôsob úhrady:
Platnosť od:

hotovosť/platobná karta/poštová karta

prevod1)

1.7.2019
2)

požadujem zasielať na e-mailové adresy :

e-mailové notifikácie týkajúce sa úhrad
za služby:

úver poštovného1)

výplatný stroj1)

na dobu neurčitú

na dobu určitú do:

vzor@vzor.sk

nepožadujem zasielanie e-mailových oznámení a tým prehlasujem, že som si vedomý svojej zodpovednosti za skutočnosti,
o ktorých som sa z dôvodu neuvedenia e-mailovej adresy nedozvedel.

Spôsob vyúčtovania zálohy (za zásielky podávané prostredníctvom P.O.BOXu a Odloženého podaja - platené v hotovosti)
15:00 hod.
osobne na pošte, v čase do:
poštovým poukazom na adresu objednávateľa
poštovým poukazom na číslo bankového účtu:

Potvrdenie žiadosti

Kováč

1.6.2019
dátum

Podpis (príp. aj pečiatka) objednávateľa

vypĺňa sa len v prípade, že P.O.BOX bude slúžiť aj na podaj zásielok
podpisuje vždy žiadateľ, aj v prípade ak žiadosť na pošte vybavuje poverená osoba

Schválenie žiadosti
Slovenská pošta, a. s., objednávateľovi schvaľuje používanie služby:

P.O.BOX
Post BOX
Out BOX

dohodnutý maximálny čas na podávanie zásielok do:

číslo

V rámci zabezpečovania služby Spracovanie dokladov, budú podacie doklady odovzdávané nasledovne:

Potvrdenie schválenie žiadosti (dátum, pečiatka a podpis)

vypĺňa zamestnanec SP pri spracovaní žiadosti

hod.

služba bude využívaná na pošte:

Vzor adresy pre zásielky dodávané do P.O.BOXu:

(11 - 107)

