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týmto splnomocňujem prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb [ďalej len „prijímajúci poskytovateľ“], 
aby informoval o údajoch platobného účtu Spotrebiteľa vedeného prijímajúcim poskytovateľom Platiteľa 
uskutočňujúceho úhrady na platobný účet Spotrebiteľa.

Spotrebiteľ [vypĺňa Spotrebiteľ ]

Prijímajúci poskytovateľ [ vypĺňa prijímajúci poskytovateľ]

Platiteľ [vypĺňa Spotrebiteľ ]

Meno, priezvisko, titul

Rodné číslo

Dátum narodenia

Adresa trvalého pobytu, PSČ

Druh a číslo dokladu totožnosti

Štátna príslušnosť

Tel. číslo/E-mail

Obchodné meno

IČO DIČ

Sídlo alebo miesto podnikania

Údaje pre Platiteľa o platobnom účte 
Spotrebiteľa na účely vykonávania 
príkazov na úhradu

Meno a priezvisko alebo obchodné meno

IČO

 Obchodné meno: Poštová banka, a. s., odštepný závod 365.bank

 Sídlo inštitúcie: Žižkova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890

 Údaje o platobnom účte Spotrebiteľa vedenom prijímajúcim poskytovateľom

 Obchodné meno prijímajúceho poskytovateľa: Poštová banka, a. s., odštepný závod 365.bank

Miesto podnikania alebo sídlo:

Ulica Číslo

PSČ Obec

Štát Telefonický kontakt
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1 Uvádza sa dátum najskôr 20 pracovných dní odo dňa prijatia riadnej a úplnej žiadosti o presun platobného  
 účtu prijímajúcim poskytovateľom; tým nie je dotknuté ustanovenie § 117 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z.  
 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
2  Ak Spotrebiteľ vypĺňa a predkladá tlačivo osobne u prijímajúceho poskytovateľa, totožnosť Spotrebiteľa sa  
 overí oprávnenou osobou prijímajúceho poskytovateľa, ktorá toto tlačivo prijala a nie je potrebné úradné  
 osvedčenie pravosti podpisu Spotrebiteľa.

IBAN: Medzinárodné bankové číslo účtu [International Bank Account Number]

Použité skratky:

Podpis Spotrebiteľa, miesto, dátum

Totožnosť Spotrebiteľa overil2:   

Dátum:   

Vysvetlivky:

 IBAN platobného účtu Spotrebiteľa: S K 6 5 0 0

 Mena, v ktorej je vedený platobný účet:     
 Dátum, od ktorého Platiteľ môže uskutočňovať úhrady na platobný účet Spotrebiteľa vedený prijímajúcim 

poskytovateľom1 [vypĺňa Spotrebiteľ ]:     

Podpisy a pečiatka prijímajúceho poskytovateľa, 
miesto, dátum
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