ŽIADOSŤ O ZMENU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVI A MIESTE DODÁVKY ELEKTRINY (ODBERNOM MIESTE)
Meno a priezvisko /
názov - obchodné meno organizácie,
podnikateľa:
Dátum narodenia :

/

IČO podnikateľského subjektu resp.
identifikácia fyzickej osoby :

/

Číslo Zmluvy o združenej
dodávke elektriny :

Zákaznícke číslo:

EIC kód (miesto dodávky):
Bydlisko / sídlo
organizácie :

IČ DPH:

24Z

PSČ:

Obec:
Číslo
orient./súpis.

Ulica:
Tel.:

E-mail:

Fax:

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA ( nevypĺňa sa v prípade, že je zhodné s adresou uvedenou v bydlisku resp. sídle organizácie )

číslo OM:
PSČ:

Obec:
Číslo
orient./súpis.:

Ulica:

č.bytu:

posch.:

ZMENA ZMLUVNÝCH PODMIENOK
1. ZMENA PRIEZVISKA ( napr.: sobáš; zmena priezviska; vyplňte iba v prípade, že nejde o zmenu fyzickej osoby)
Pôvodné:

Nové:

2. ZMENA KOREŠPONDENČNEJ ADRESY
Elektronicky
Poštou

E-mail:

Meno a Priezvisko/ názov:
PSČ:

Obec:
Číslo
orient./súpis.:

Ulica:

Tel.:

3. ZMENA SPÔSOBU PLATOBNÉHO STYKU ( svoju voľbu označte vľavo v okienku X )
Pôvodný:

SIPO
Poštová poukážka
Bezhotovostne - bankový účet:

Prevod z účtu
Bankové inkaso

Nový:

IBAN

BIC/SWIFT

SIPO
Prevod z účtu

IBAN

Bankové inkaso*

BIC/SWIFT
* UPOZORNENIE: Vyplňte až po zriadení priameho inkasa z Vášho účtu v banke

Dátum požadovanej zmeny:

/

/

4. ZMENA VÝŠKY PREDDAVKOVEJ PLATBY
Pôvodná
predd. platba:

Požadovaná
predd. platba:

Dátum
požadovanej zmeny:

/

/

Zdôvodnenie:
mesačne

Zmena periodicity platby preddavku:

štvrťročne

polročne

5. ZMENA ČÍSLA ÚČTU
IBAN

Pôvodné:

BIC/SWIFT
IBAN

Nové:

BIC/SWIFT

Dátum požadovanej zmeny:

/

/

6. ZMENA SÚHLASU NA ZASIELANIE OBCHODNÝCH PONÚK PRE INFORMÁCIU O PRODUKTOCH ALEBO SLUŽBÁCH SPOLOČNOSTI SPP
Súhlasím

Nesúhlasím

Dátum:

Podpis odberateľa:

Žiadosť prijatá dňa:

Žiadosť prijal (čitateľné meno, podpis):

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Kontakty na zákaznícku linku a zákaznícke centrá nájdete na stránke www.spp.sk

ročne

Vysvetlivky k tlačivu Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok
Spôsob platby:
SIPO - SIPO lístok bude doručovaný na adresu, ktorá je uvedená v časti Údaje o zákazníkovi - Bydlisko
·
lístok zelený – platba v hotovosti na pošte
·
lístok modrý – je informatívny, bezhotovostná platba z účtu
·
lístok fialový – platba v hotovosti u poštového doručovateľa
Prevod z účtu - číslo účtu a numerický kód banky zákazníka je povinný údaj
Bankové inkaso - Plaťte za plyn zo svojho osobného účtu priamo na účet SPP a ušetríte svoj čas aj peniaze. Číslo účtu a numerický kód banky zákazníka je povinný údaj.

Zmena výšky preddavkovej platby
Žiadosť - s uvedením dôvodu - je potrebné vypĺňať v prípade, ak požadované zníženie výšky preddavkovej platby je viac ako 20%-né

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Kontakty na zákaznícku linku a zákaznícke centrá nájdete na stránke www.spp.sk

