IČO: 36631124, IČ DPH SK 2021879959, DIČ: 2021879959
Bank. spojenie: PB, a. s., Bratislava 3001130011/6500
IBAN: SK9765000000003001130011, BIC: POBNSKBA
zápis v OR OS Ban. Bystrica, oddiel Sa, vl.č. 803/S

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

OBJEDNÁVKA č. 008/HS3/18
tlačív Poštových poukazov na účet

Objednávateľ:
Ulica, číslo:
PSČ, Obec:
IČO1):
IČ DPH:
DIČ:

Stredná odborná škola technická
Vranovská 4
851 02 Bratislava
1 7 0 5 0 3 3 2
2 0 2 0 9 3 6 9 9 5

Štátna pokladnica
Bankové spojenie:
Kontakt objednávateľa:
Martišeková, 02/63812377

1) v prípade, ak objednávateľ je fyzická osoba, uvádza sa číslo dokladu totožnosti

Kontakt SP: SP, a. s, Lovinského 35, 817 11 Bratislava
č. tel.: 02/59 30 27 81, fax: 02/59 30 27 55, email: objednavky.sspd@slposta.sk
Objednávam tlačivá poštových poukazov na účet
s účtom v tvare BBAN (predčíslie čísla účtu, číslo účtu, kód banky)
s účtom v tvare IBAN (číslo účtu v medzinárodnom formáte)
typ poukazov:
R
s predtlačenými údajmi*

S

bez tlače údajov

počet poukazov:
v tvare BBAN v tvare IBAN

dvojdielny poukaz, 3ks/list s deliacou perforáciou
trojdielny poukaz, 3ks/list s deliacou perforáciou
dvojdielny poukaz, samostatný
trojdielny poukaz, samostatný
dvojdielny poukaz, tabelačný papier
trojdielny poukaz , tabelačný papier
dvojdielny poukaz s obchodnym listom, samostatný

1 0 0 0

* Údaje na predtlačenie - povinné ( Poštové podmienky - Poštový poukaz na účet)
Adresát
meno:
Stredná odborná škola technická
ulica , číslo:
Vranovská
4
851 02 B r a t i s l a v a
PSČ, Obec:
Účet BBAN:predčíslie:
číslo účtu:
kód banky:
Účet IBAN:
S K 5 1 8 1 8 0
0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 7 3 9 3 4
Kód produktu:
38
Kód služby:
0
Kód spracovania:
Referenčné číslo :
2)

7 8 4 0 8 6 1 0

2) referenčné číslo sa uvádza iba ak už bolo k príslušnému číslu účtu pridelené a pri kóde produktu "37"

Ďalšie údaje na predtlačenie poštového poukazu na účet - nepovinné
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:
Konšt. symbol:
Správa pre adresáta:
Forma úhrady za objednávku a spôsob prevzatia tovaru
dobierkou
Forma úhrady:
bankovým prevodom
Spôsob prevzatia tovaru:

osobne na adrese:
zaslaním na adresu:

Slovenská pošta, a. s.,
Lovinského 35, 817 11 Bratislava
Stredná odborná škola technická
Vranovská 4
851 02 Bratislava

Adresa pre zasielanie faktúr3):
3) uvádza sa len v prípade zaslania faktúry na inú adresu, ako je uvedená adresa objednávateľa

Dňa:9.5.2018

0 5 5 8

Podpis/pečiatka objednávateľa:

3

Vysvetlivky:
Poštový poukaz na účet je určený na pripísanie peňažnej sumy na účet v banke vo vnútroštátnom styku
Poštový poukaz s obchodným listom je vhodný pre zákazníkov, ktorí potrebujú spolu s poukazmi zaslať
aj ďalšie informácie.Dotlač týchto informácií si môže zákazník zabezpečiť sám, alebo mu ich vytlačí SP
Dvojdielny poukaz sa skladá z hlavného dielu a jedného podacieho lístka
Trojdielny poukaz sa skladá z hlavného dielu a dvoch podacích lístkov
Vyrábame dva typy poštových poukazov podľa formátu uvedeného čísla účtu:
Poštový poukaz s účtom v tvare BBAN - účet je uvedený v tvare predčíslie čísla účtu, číslo účtu
a kód banky
Poštový poukaz s účtom v tvare IBAN - účet je uvedený v medzinárodnom tvare
Využívajú sa dva typy Poštových poukazov na účet:
Poštový poukaz typ S - určený na strojovú dotlač údajov
Postový poukaz typ R - určený na ručné vypisovanie údajov
Všetky vyššie uvedené druhy tlačív Vám vieme dodať v nasledovných prevedeniach:
Voľný list –samostatné poukazy
Tabelačný papier 12“(perforované) – poukazy určené pre potlač do ihličkových tlačiarní
Formát A4 po 3ks (perforované) – poukazy určené pre potlač do Laser tlačiarní
Predtlač údajov
V prípade požiadavky na predtlač údajov sú uvedené údaje vytlačené na všetky objednané tlačivá.
V prípade, ak požadujete predtlač údajov len na niektoré druhy tlačív,alebo žiadate potlač inými
údajmi, vyplňte si prosím objednávku na každý druh osobitne
Dodacia doba objednaných tlačív je maximálne 15 pracovných dní od prijatia objednávky

