platobný príkaz
cez EUROGIRO
Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 501/B, IČO: 31 340 890 [ďalej iba „banka“]

Platiteľ
Meno, priezvisko, titul/obchodné meno, IČO
IBAN - číslo účtu platiteľa1

S K

6

5

0

0

Adresa trvalého bydliska/sídlo firmy

PSČ

Doklad totožnosti [číslo OP a rodné číslo]
Kontaktná osoba – meno, číslo telefónu

Príjemca
Meno, priezvisko, titul/obchodné meno
Adresa, PSČ/sídlo firmy, PSČ

PSČ

Krajina príjemcu
Číslo účtu príjemcu [IBAN]2
Routing/transit number [ABA-kód]3
Banka príjemcu [názov a adresa]
SWIFT kód/BIC4

Údaje o platbe [vyplní platiteľ]
Vložená suma

Kód meny

Vložená suma slovom
Informácia pre príjemcu

Údaje o platbe [vyplní banka]
Kód meny

Poukázaná suma do zahraničia5
Úhrada poplatkov:

Číslo TRN

na výplatu v hotovosti

vo výške

na účet príjemcu

vo výške

/

/

Potvrdenie prijatia platobného príkazu obchodným miestom [vyplní banka]
Platobný príkaz predložil
[dátum, podpis]6

Platobný príkaz prevzal
[dátum, čas, podpis + denná pečiatka banky]

Platobný príkaz kontroloval
[dátum, čas, podpis]

Platiteľ uvedie číslo účtu vedeného v PB, a.s., z ktorého požaduje zrealizovať úhradu do zahraničia.
Do krajín EÚ a Švajčiarska vo formáte IBAN, do ČR formát IBAN alebo štandardný formát účtu.
3 Pre jednoznačné identifikovanie banky príjemcu odporúčame do krajín USA a Kanada uvádzať tzv. routing/transit number, v USA nazývaný tiež ABA-kód.
4 Do krajín EHP nie je potrebné vyplniť BIC-kód banky príjemcu.
5 Vyplní zamestnanec pobočky z BIS-u hodnotu z riadka „Poukázaná 32A“. Poukázaná suma a mena do zahraničia je suma, ktorá bude príjemcovi vyplatená v hotovosti alebo
pripísaná na jeho účet. Ak je účet príjemcu v inej mene ako v poukazovanej, potom poukázaná suma bude prepočítaná na menu účtu podľa kurzového lístka banky príjemcu.
6 Klient svojím podpisom súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami [ďalej len „VOP“] s Obchodnými podmienkami pre Eurogiro [ďalej len „OP“] Poštovej banky, a.s., ktoré
tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Pokynu, a súčasne potvrdzuje a zodpovedá za správnosť uvedených údajov v zmysle VOP a OP.
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