Číslo Zákazníka (VS):
ID Zamestnanca:
Zákazník (Obchodník)
Názov organizácie*):
Sídlo /
miesto podnikania*):
Korešpondenčná adresa**)
Ulica, číslo, obec/mesto**):
IČO*):
Telefónne číslo*):
E-mail*):
Konajúca osoba:
Trvalý pobyt:
Číslo OP:
Konajúca osoba:
Trvalý pobyt:
Číslo OP:
Zástupca:
Trvalý pobyt:
Číslo OP:

PSČ*):
PSČ**):
IČ DPH***):

DIČ:
SAP číslo:

Dátum narodenia:

Dátum narodenia:

Dátum narodenia:

*)povinné údaje; **)vyplniť v prípade, ak sa líši od sídla/miesta podnikania Zákazníka; ***) povinný údaj pre platcov DPH

Zmluva o vydaní Karty a poskytnutí Platobnej
funkcionality Poštovej karty – Komerčnej
(Zmluva o vydávaní elektronických peňazí )
(ďalej len „Zmluva“)

Zmluva o poskytnutí Prémiového programu Poštovej
karty - Komerčnej a ďalších
Služieb Slovenskej pošty, a.s.
(ďalej len „Zmluva“)

I. Zmluvné strany
Poskytovateľ Platobnej funkcionality
(Vydavateľ Karty a elektronických peňazí)
SPPS, a. s., Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
IČO: 46552723, IČ DPH: SK2023438681, DIČ: 2023438681
zápis v OR OS Bratislava I, oddiel Sa, vl.č. 5488/B
e-mail: spps@spps.sk; zastúpená: Slovenská pošta, a.s.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,IČO: 36631124
Zákazník (Obchodník): identifikovaný vyššie

I. Zmluvné strany
Poskytovateľ Prémiového programu a Služieb

II. Predmetom Zmluvy je:
• vydanie Karty,
• poskytnutie Platobnej funkcionality v rámci Poštovej
karty – Komerčnej (t.j. vydávanie, správa a spätná
výmena elektronických peňazí) v súlade s touto Zmluvou
a Obchodnými podmienkami Poštová karta – Komerčná
– Vydanie Karty a poskytnutie Platobnej funkcionality,
ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy,
• vydanie dodatočných Kariet v počte:

II. Predmetom Zmluvy je:
• poskytnutie Prémiového programu v rámci Poštovej
karty – Komerčnej,
• poskytnutie ďalších Služieb Slovenskej pošty a.s.
podľa požiadaviek Zákazníka.
Prémiový program sa poskytuje v súlade s touto Zmluvou
a Obchodnými podmienkami Poštová karta – Komerčná Prémiový program, ktoré sú dostupné na každej pošte, na
www.postova-karta.sk, www.posta.sk a www.spps.sk

III. Zmluva o Akceptácii predplatených kariet vydaných
SPPS, a.s.
SPPS a.s. a Zákazník (Obchodník) týmto súčasne uzatvárajú
zmluvu o akceptácii predplatených kariet vydaných SPPS
za podmienok stanovených v Podmienkach pre akceptáciu
predplatených kariet SPPS, a.s..

III. Súhlas Zákazníka so zasielaním elektronickej
Súhrnnej faktúry
Udeľujem dobrovoľný súhlas v súlade s ustanovením § 71
ods. 1 písm. b) a podľa § 75 ods. 1 zákona č. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o DPH“) so zasielaním elektronických
Súhrnných faktúr od spoločnosti Slovenská pošta, a. s.,
a súčasne potvrdzujem, že súhlasím s podmienkami ich
zasielania uvedenými v Obchodných podmienkach Poštová
karta – Komerčná - Prémiový program.
ÁNO
NIE

V ........................................

dňa ...................................

V ........................................

dňa ...................................

...........................................
Podpis Zákazníka

..........................................
SPPS, a.s. (v zast. SP, a.s.)

............................................
Podpis Zákazníka

..........................................
Slovenská pošta, a.s.

12-807

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124, IČ DPH:SK 2021879959, DIČ:2021879959
zápis v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vl.č. 803/S
e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk
Zákazník: identifikovaný vyššie
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