O DODÁVKU ZEMNÉHO PLYNU PRE ODBERATEĽA KATEGÓRIE
DOMÁCNOSŤ - ZMENA DODÁVATEĽA PLYNU

ŽIADOSŤ
ODBERATEĽ
Meno:

Priezvisko:

Dát. narodenia:

Doklad totožnosti: číslo/druh dokladu
Bydlisko:

Číslo zmluvy (vyplní SPP):

PSČ:

Obec:

Štát. prísl.:
Č. or./pop.:

Ulica:
E-mail:

Tel.:

Dátum účinnosti zmeny dodávateľa plynu / dátum začatia odberu od SPP
áno

Na OM bola v minulosti uzatvorená zmluva s SPP

nie

Výber označte

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA (nevypĺňa sa v prípade, že je zhodná s adresou uvedenou v kolónke Bydlisko)
SKSPPDIS

Číslo miesta dodávky plynu (POD vyplní SPP):

PSČ:

Obec:
Č. or./pop.:

Ulica:

Č. bytu:

Posch.:

VLASTNÍK OBJEKTU (nevypĺňa sa v prípade, že vlastníkom objektu je odberateľ)
Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:
Adresa:

PSČ:

Obec:

Č. or./pop.:

Ulica:
E-mail:

Tel.:

ADRESA POŠTOVÉHO STYKU (nevypĺňa sa v prípade, že je zhodná s adresou uvedenou v kolónke Bydlisko)
Priezvisko a meno:
PSČ:

Obec:

Č. or./pop.:

Ulica:

PLATOBNÉ PODMIENKY
Výber označte

SPÔSOB PLATBY
Prevod z účtu

Bankové inkaso

SIPO

ČÍSLO ÚČTU ODBERATEĽA
IBAN
BIC
V PROSPECH ÚČTU SPP
TATRA BANKA

IBAN

SK 91 1100 0000 0026 2184 4555

BIC

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

IBAN

SK 05 0900 0000 0001 7358 4614

BIC

GIBASKBX

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

IBAN

SK 54 0200 0000 0010 0202 9151

BIC

SUBASKBX

UNICREDIT BANK*

IBAN

SK 20 1111 0000 0000 0513 0277

BIC

UNCRSKBX

Doručovanie faktúr

Poštou

Elektronicky

TATRSKBX

E-mail**

Výška preddavkovej platby
Mesačne

Periodicita platby preddavku
Požadovaný dohodnutý druh tarify:
Predpokladaný ročný odber ZP:

D1
vm

3 ***

Štvrťročne
D2

Polročne
D3

Ročne
D4

v kWh ***

POŽADOVANÝ DÁTUM ZAČATIA ODBERU – deň / mesiac / rok:

ASISTENČNÉ SLUŽBY OD SPP
Súhlas

Nesúhlas

BALÍK 1-2-3 OD SPP
s poskytnutím služby ****

Súhlas

Nesúhlas

s poskytnutím služby ****

Súhlas so získavaním a spracúvaním osobných údajov
A) Odberateľ dáva týmto Dodávateľovi
súhlas
nesúhlas
- 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 a 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 a 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.:

Dátum:

Podpis žiadateľa:

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 www.spp.sk

Výber označte
Výber označte:

Vysvetlivky k tlačivu Žiadosť o dodávku zemného plynu pre odberateľa kategórie domácnosť
Doklad totožnosti: číslo/druh dokladu
- občiansky preukaz, v prípade cudzieho štátneho príslušníka cestovný pas, doklad o povolení trvalého pobytu a pod.
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).
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 dodávke zemného plynu).
Plnomocenstvo nemusí byť podpísané splnomocniteľom, pričom overenie notárom sa nevyžaduje.
Spôsob platby
SIPO – SIPO lístok bude doručovaný na adresu, ktorá je uvedená v časti Odberateľ– Bydlisko
• lístok zelený – platba v hotovosti na pošte
• lístok modrý – je informatívny, bezhotovostná platba z účtu
• lístok fialový – platba v hotovosti
Prevod z účtu – číslo účtu a numerický kód banky.
Bankové inkaso – plaťte za plyn zo svojho osobného účtu priamo na účet SPP a ušetríte svoj čas aj peniaze.
Plynkaso je inkasný spôsob platby preddavkov za plyn, ktorý spoľahlivo a bez starosti vybaví všetkko za vás.
Číslo účtu a numerický kód banky zákazníka je povinný údaj.
* Iba pre platobný spôsob bankový prevod
Klientom mBank odporúčame zriadiť si inkaso v prospech účtu SPP vedenom vo VÚB banke.
Doručovanie faktúr
** Nevypĺňa sa, ak e-mailová adresa zhodná s uvedenou v časti Odberateľ.
Dohodnutý druh tarify
Odberateľ plynu si s dodávateľom dohodne pre každé svoje odberné miesto podľa príslušných odberových pomerov druh tarify.
Zmenu je odberateľ oprávnený uskutočniť najskôr po uplynutí 12 mesiacov od určenia tarify alebo od poslednej zmeny tarify.
Predpokladaný ročný odber
*** Ak odberateľ vyplní údaj o predpokladom ročnom odbere plynu v kWh aj m3, záväzná bude hodnota v kWh.
Podpis žiadateľa
– v prípade pochybnosti SPP môže vyžiadať od žiadateľa doklad preukazujúci vzťah k nehnuteľnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva)
Druhy taríf
Na účely ocenenia odberu plynu odberateľov kategórie Domácnosť sa uplatňujú tieto druhy taríf:
D1 (Varíme)
Tarifa je vhodná pre tie domácnosti, ktoré plyn využívajú len málo, prevažne len na varenie.
3
Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 0 do 2 110 kWh vrátane (približne od 0 do 200 m vrátane).
D2 (Ohrievame)
Tarifa je vhodná pre tie domácnosti v bytoch a rodinných domoch, ktoré plyn využívajú na varenie, ako aj na ohrev vody, ale v pomerne malom rozsahu. Malé rodinné domy
aj na kúrenie.
Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 2 110 kWh do 17 935 kWh vrátane (približne od 200 do 1 700 m3 vrátane).
D3 (Kúrime)
Tarifa je vhodná pre tie domácnosti, ktoré plyn využívajú na varenie, ohrev vody a kúrenie.
Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 17 935 kWh do 68 575 kWh vrátane (približne od 1 700 do 6 500 m3 vrátane).
D4 (Kúrime maxi)
Tarifa je vhodná pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu. Domácnosti, veľké domy náročné na vykurovanie alebo ohrev veľkého množstva vody (napr. bazén).
3
Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je nad 68 575 kWh (približne nad 6 500 m ).
Doplnkové služby: Asistenčné služby od SPP****, Balík 1-2-3 od SPP**** – iba pre odberateľov kategórie Domácnosť
V prípade, že sa rozhodnete uzatvoriť s SPP zmluvu/dodatok o združenej dodávke plynu na obdobie 24 mesiacov, automaticky je Vám ponúknutá možnosť získať vybranú
doplnkovú službu na 6 mesiacov neplatíte a na zostávajúcich 18 mesiacov za výhodný poplatok.
Druhy doplnkových služieb a cena za ich poskytnutie:
Asistenčné služby od SPP
Balík 1-2-3 od SPP
Spôsob úhrady poplatku za vybranú doplnkovú službu:
– v prípade zmluvne dohodnutého spôsobu platby za združenú dodávku plynu prostredníctvom poštového peňažného poukazu a prostredníctvom príkazu na úhradu
v zmysle dodávateľom vystavenej samostatnej faktúry
– v prípade zmluvne dohodnutého spôsobu platby za združenú dodávku plynu prostredníctvom SIPO, ako platbu zahrnutú v rámci SIPO ako samostatnú položku,
a v prípade inkasa bude platba inkasovaná ako samostatná položka.
V prípade, že odberateľ neuhradí poplatok za službu do dátumu splatnosti + 30 dní, alebo bude mať akúkoľvek neuhradenú pohľadávku za odber plynu,
nárok na poskytnutie doplnkovej služby zanikne.
Rozsah doplnkových služieb:
1. Asistenčné služby od SPP = prostredníctvom NON STOP telefonickej linky je k Vám do domácnosti vyslaný potrebný odborník, ktorý okamžite vyrieši drobné havárie
a nepríjemnosti (zabuchnutie dverí, pokazený spotrebič, vytečená voda…) do 150 € škody.
2. Balík 1-2-3 = Asistenčné služby + Lekár na telefóne + IT asistencia od SPP.
Prostredníctvom tohto balíka vyriešite všetky nečakané situácie v domácnosti, vo viacerých oblastiach – od zabuchnutých dverí, cez zdravie až po Váš počítač.
Stačí zavolať na NON STOP telefonickú linku a potrebných odborník problém vyrieši za Vás.
Rozsah jednotlivých služieb v Balíku 1-2-3: Asistenčné služby od SPP = viď. popis vyššie; Lekár na telefóne od SPP = poradenstvo s lekárom cez telefón
(ohľadne liekov, zdravotného stavu, zdravotného poistenia, vhodného očkovania…) ako aj vypracovanie druhého odborného názoru k stanovenej diagónte, tzv. služba
second opinion do hodnoty 250 € ročne; IT asistencia = praktický pomocník pre problémy súvisiace s Vašim počítačom, (odvírenie, inštalácia tlačiarne, skenera,
nových aktualizácií…), alebo s iným technologickým zariadením, ako je TV, kamera, DVD prehrávač… Pomôže Vám aj pri obnove dátových nosičov v hodnote 350 €
dva krát za rok.
Pre viac informácií pozrite www.spp.sk alebo volajte na Zákaznícku linku SPP 0850 111 363.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Zákaznícka linka SPP 0850 111 363, kontakty na Zákaznícke centrá SPP nájdete na stránke www.spp.sk.

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

