Žiadosť o dobrovoľnú úhradu exekučne
vymáhanej pohľadávky
Majiteľ účtu (povinný z exekúcie):
Meno, priezvisko, titul:
IBAN majiteľa účtu1:
Rodné číslo:
Druh a číslo dokladu totožnosti:
Adresa trvalého pobytu, PSČ:
Štátna príslušnosť:
Štát daňovej rezidencie:
Daňové identiﬁkačné číslo:
Štát narodenia:

(ďalej ako „Účet“)

(ďalej ako „Povinný“)
Podpisom tejto žiadosti výslovne žiadam o realizáciu nasledujúceho prevodu z môjho Účtu:
IBAN príjemcu (účet určený súdnym exekútorom v príkaze na začatie exekúcie)2:
Suma:
Poznámka3:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
Špeciﬁcký symbol:
Referencia platiteľa:
a to za účelom vykonania úhrady nasledujúcej exekučne vymáhanej pohľadávky alebo jej
časti:
Číslo exekučného konania4:
Identiﬁ kačné údaje exekútora, ktorý konanie vedie4:
Výška pohľadávky4:
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Podpisom tejto žiadosti potvrdzujem, že mi je známe, že disponovanie prostriedkami na Účte
v priebehu exekučného konania je v zmysle zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch
a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný
poriadok“) je možné výlučne na účel uspokojenia pohľadávky oprávneného.
Svojím podpisom beriem na vedomie, že Banka je povinná odmietnuť realizáciu prevodu podľa
tejto žiadosti v prípade, že by vykonanie takejto úhrady bolo v rozpore s Exekučným poriadkom
alebo s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i v prípade neúplných a/alebo
nesprávnych údajov či inej nemožnosti realizácie platobného príkazu.
Ďalej beriem na vedomie, že podmienkou realizácie platobného príkazu podľa tejto žiadosti je
dostatok ﬁnančných prostriedkov na mojom Účte.

Podpis Povinného

1

Číslo osobného účtu vedeného v Poštovej banke, a.s., odštepný závod 365.bank, v tvare IBAN

2

Číslo platobného účtu uvedeného súdnym exekútorom ako účet určený na uspokojenie
pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie.

3

Ak nie je určené inak, doplňte číslo exekučného konania do Poznámky

4

Údaje z exekučného príkazu
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