ŽIADOSŤ O ZMENU ODBERATEĽA PLYNU NA ODBERNOM MIESTE - prepis
ŽIADATEĽ/PÔVODNÝ ODBERATEĽ
Meno a priezvisko resp.
názov-obchodné meno:

Zákaznícke
číslo:

Číslo zmluvy:

51

Číslo odb. miesta:

91

Dátum narodenia:

/

41

IČO:

/
POD:

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA (v prípade viac odberných miest použite prílohu)

SKSPPDIS

Obec:

PSČ:
č.popis./orient.

Ulica:

/

ADRESA PRE ZASLANIE FAKTÚRY UKONČENÉHO ODBERU

Poštou

Výber označte:

E-mail:

Elektronicky

Meno a Priezvisko/ názov:
Obec:

PSČ:

Ulica:

č.popis./orient.

/

IBAN

Bankové spojenie pre
zaslanie preplatku:

BIC/SWIFT

NOVÝ ODBERATEĽ
Meno a
priezvisko/názov:

Dátum narodenia:

Doklad totožnosti*:

/

Štát.prísluš.:

/

IČO:

DIČ:

IČ DPH:
PSČ:

Obec:

Trvalé bydlisko /
sídlo organizácie:

č.popis./orient.

Ulica:

Telefón/mobil:

/

E-mail:

Adresa korešpondenčná* (nevypĺňa sa v prípade, že je zhodná s adresou uvedenou v Trvalom bydlisku / sídle organizácie)
E-mail:

Meno a priezvisko / názov:
Obec:

PSČ:

Ulica:

č.popis./orient.

Spôsob platby:
Bankové spojenie:

Bankové inkaso

Prevod z účtu

SIPO(Domácnosť)

/
Výber označte:

Číslo SIPO:

IBAN
BIC/SWIFT

Doručovanie faktúr:

Poštou

Požadovaný druh tarify:

Predpokladaný ročný ZP:

E-mail:

Elektronicky

Periodicita platby za opakované
dodávky / preddavku:

mesačne

štvrťročne

polročne

ročne

Výška platby za opakované
dodávky / preddavku:

Domácnosti

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

Maloodber

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

v kWh

3

vm

Číslo meradla:

Požadovaný dátum zmeny na odbernom mieste**:

Stav meradla ku dňu zmeny:

Pre vykonanie zmeny je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do SPP a dátum realizácie PDS

/

/

Súhlas so získavaním a spracúvaním osobných údajov (Domácnosti - vyplňte body A) aj B); Malé podnikanie a organizácie - vyplňte iba bod B)
A) Odberateľ dáva týmto Dodávateľovi

súhlas

nesúhlas

Výber označte:

- so získavaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch Dodávateľa v rozsahu uvedenom v Zmluve a/lebo poskytnutnom akoukoľvek inou preukázateľnou formou
Dodávateľovi, za účelom výkonu činností Dodávateľa podľa udeleného povolenia na podnikanie v oblasti energetiky, a to najmä pre účely vykonávania Zmluvy vrátane jej zmien, ukončenia
ako aj plnenia zmluvných povinností vyplývajúcich alebo súvisiacich, pre vysporiadanie všetkých záväzkov a nárokov Zmluvných strán z nej vzniknutých aj nad rámec nevyhnutný pre plnenie
Zmluvy, a to po dobu nevyhnutne potrebnú pre zabezpečenie výkonu práv povinností vyplývajúcich zo Zmluvného vzťahu Dodávateľa a Odberateľa
- aby povinnosť Dodávateľa informovať Odberateľa o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle Dodávateľa www.spp.sk;
so získavaním svojich osobných údajov kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.
B) Odberateľ dáva týmto Dodávateľovi

súhlas

nesúhlas

- so získavaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch Dodávateľa na účely marketingových aktivít, ako aj poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných
údajov tretím stranám;
- aby mu Dodávateľ alebo tretia strana, ktorej Dodávateľ poskytol a/alebo sprístupnil jeho osobné údaje, zasielali nevyžiadané obchodné ponuky pre informáciu o akýchkoľvek produktoch
alebo službách Dodávateľa alebo tretích osôb, alebo ho vo veci nevyžiadaných obchodných ponúk kontaktovali, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo iných
reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a
komunikačnými systémami.
Pozn.:
Dodávateľ:

Pôvodný odberateľ:

Nový odberateľ:

Žiadosť prijatá dňa:

Dátum:

Dátum:

Žiadosť prijal (čitateľné meno, podpis)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s,, Mlynské nivy 44/a, Bratislava

Podpis pôvodného odberateľa

Podpis nového odberateľa

Vysvetlivky

* Dát. narodenia: - Domácnosť - je povinným údajom
- Malé podnikanie a organizácie - vypĺňa sa len v prípade fyzickej osoby
Doklad totožnosti: číslo/druh dokladu - občiansky preukaz, v prípade cudzieho štátneho príslušníka cestovný pas, doklad o povolení trvalého pobytu a pod.
Bydlisko - vypĺňa sa v prípade Domácnosti a v prípade Malé podnikanie a organizácie - fyzickej osoby
Sídlo - vypĺňa sa v prípade Malé podnikanie a organizácie - právnickej osoby
Podpis pôvodného odberateľa
– v prípade prepisu z pôvodného odberateľa na nového odberateľa (napr. z dôvodu predaja, prenájmu nehnuteľnosti) je potrebné, aby žiadosť podpísali obe strany
– v prípade prepisu z dôvodu úmrtia pôvodného odberateľa na pozostalého je potrebné doručiť kópiu úmrtného listu, prípadne kópiu dokladu o dedičskom konaní

Podpis nového odberateľa – v prípade pochybnosti SPP môže vyžiadať od zákazníka doklad preukazujúci vzťah k nehnuteľnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva)
Doklady potrebné k uzavretiu zmluvy (postačujú kópie dokladov):
Súkromné osoby (Domácnosti a Malé organizácie a podnikanie)
• preukaz totožnosti k nahliadnutiu pri osobnom kontakte (napr. Občiansky preukaz, v prípade cudzieho štátneho príslušníka Cestovný pas, doklad o povolení trvalého
pobytu a pod)
• kópia plnomocenstva, ak sa odberateľ dal zastupovať
Inštitúcie zriaďované
• Výpis z obchodného registra
• Zriaďovacia listina
štátnou správou a
• Osvedčenie o registrácii na DPH
• Menovanie štatutára
• kópia plnomocenstva, ak sa štatutár dal zastupovať
samosprávou
• kópia plnomocenstva, ak sa štatutár dal zastupovať
• Doklad o pridelení IČO (OKEČ zo štatistického úradu)
• Doklad o pridelení IČO (OKEČ zo štatistického úradu)
• Živnostenský list
• Súhlas s vykonávaním praxe (licencia)
Fyzická osoba Lekári, Právnici,
•
Osvedčenie
o
registrácii
na
DPH
• Osvedčenie o registrácii na DPH
podnikateľ
slobodné povolania
• kópia plnomocenstva, ak sa štatutár dal zastupovať
• kópia plnomocenstva, ak sa odberateľ dal zastupovať
• Doklad o pridelení IČO (OKEČ zo štatistického úradu)
• Doklad o pridelení IČO (OKEČ zo štatistického úradu)
Ak sa zmluva uzatvára so zástupcom odberateľa - kópia plnomocenstva, ak sa odberateľ dal zastupovať (plnomocenstvo sa vyžaduje aj v prípade, ak ide
o zastúpenie manželom resp. manželkou odberateľa).
Právnická osoba

Plnomocenstvo musí obsahovať: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska splnomocniteľa a splnomocnenca a taktiež rozsah
splnomocnenia (napr. splnomocňujem na uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke plynu). Plnomocenstvo musí byť podpísané splnomocniteľom, pričom overenie
notárom sa nevyžaduje.
Spôsob platby:
Bankové inkaso – bankové inkaso, plaťte za plyn zo svojho osobného účtu priamo na účet SPP a ušetríte svoj čas aj peniaze.
Prevod z účtu – číslo účtu a numerický kód banky.
IBAN a BIC/SWIFT bankového spojenia zákazníka je povinný údaj.
SIPO:
• lístok zelený – platba v hotovosti na pošte
• lístok modrý – je informatívny, bezhotovostná platba z účtu
• lístok fialový – platba v hotovosti
Doručovanie faktúr:
- Elektronicky - zaslanie faktúr elektronicky na vašu mailovú adresu
- Poštou - zasielanie faktúr poštovými zásielkami v papierovej podobe
Zazmluvnená tarifa - Druhy taríf:
D
Maloodber
oDomácnosť
D1

M1

D2

M2

D3

M3

D4

M4

D5

M5

D6

M6

D7

M7

D8

M8

je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
od 0 vrátane do 2 138 kWh vrátane (približne od 0 vrátane do 200 m3 vrátane),
je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
nad 2 138 kWh do 18 173 kWh vrátane (približne nad 200 m3 do 1 700 m3 vrátane),
je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
nad 18 173 kWh do 42 760 kWh vrátane (približne nad 1 700 m3 do 4 000 m3 vrátane),
je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
nad 42 760 kWh do 69 485 kWh vrátane (približne nad 4 000 m3 do 6 500 m3 vrátane),
je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
nad 69 485 kWh do 85 000 kWh vrátane (približne nad 6 500 m3 do 7 951m3 vrátane),
je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
nad 85 000 kWh do 100 000 kWh vrátane (približne nad 7 951 m3 do 9 355m3 vrátane).
je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
nad 100 000 kWh do 300 000 kWh vrátane (približne nad 9 355 m3 do 28 064 m3 vrátane).
je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
nad 300 000 kWh do 641 400 kWh vrátane (približne nad 28 064 m3 do 60 000 m3 vrátane).

je v rozpätí
je v rozpätí
je v rozpätí
je v rozpätí
je v rozpätí
je v rozpätí
je v rozpätí
je v rozpätí

Predpokladaný ročný odber - Ak odberateľ vyplní údaj o predpokladanom ročnom odbere plynu v kWh aj m3, záväzná bude hodnota v kWh.

Viac informácií môžete získať na www.spp.sk alebo
• Domácnosti: Zákaznícka linka 0850 111 363
volajte na:
• Malé podnikanie a organizácie: 0850 111 565
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava

mailom:

zakaznickalinka@spp.sk
biznislinka@spp.sk

Kontakty na Zákaznícke centrá SPP nájdete na stránke www.spp.sk.

