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Podanie
reklamácia, žiadosť

[1] Identifikačné údaje

Meno, Priezvisko/Obchodné meno:  
Rodné číslo/IČO:   Štátna príslušnosť:  
Druh a číslo dokladu totožnosti:  
Adresa trvalého pobytu/Sídlo alebo miesto podnikania:  
Korešpondenčná adresa:  
Tel. číslo   
E-mail:   
[ďalej ako „Klient“]

[1.1] Osoba oprávnená konať v mene Klienta

Meno, Priezvisko:   
Rodné číslo:   Štátna príslušnosť:  
Druh a číslo dokladu totožnosti:  
Adresa trvalého pobytu:  
Korešpondenčná adresa:  
Tel. číslo   
E-mail:  

[1.2] Osoba oprávnená konať v mene Klienta

Frekvencia poskytovania výpisov: 
Poskytovanie výpisov:   
Korešpondenčná adresa:   
Heslo:   

[2] Predmet podania

Týmto podaním podávam Reklamáciu/Žiadosť, ktorá sa týka nasledovnej Služby alebo produktu Banky:  
Typ produktu:   
Číslo účtu/produktu:   
Predmet podania:  
Detailný popis podania (priestor pre 500 znakov): 
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[3] Prílohy k podaniu

Neoddeliteľnou súčasťou tohto podania sú nasledovné prílohy:  
Počet príloh k podaniu:  

[4] Záverečné ustanovenia

Banka posudzuje každé podanie Klienta podľa obsahu a v prípade, ak je Reklamáciou, postupuje pri jeho vybavovaní podľa Reklamačného 
poriadku Banky [ďalej len ako „RP“]. Ak z tohto podania nevyplýva inak platí, že pojmy s veľkým začiatočným písmenom majú význam ako 
je uvedené v RP. Klient súhlasí s tým a berie na vedomie, že v prípade, ak v zmysle tohto Podania požiadal o poskytnutie odpovede na 
ním uvedený e-mail v časti [2] Predmet podania, bude na predmetnú e-mailovú adresu zaslané vyjadrenie Banky k Podaniu, ktoré môže 
obsahovať informácie tvoriace predmet bankového tajomstva. Banka nezodpovedá za škodu vzniknutú z dôvodu uvedenia nesprávneho, 
nedôveryhodného alebo inak nespoľahlivého e-mailu Klientom.

Podpis Klienta/podpis Osoby oprávnenej konať v mene Klienta:  Za Banku:

V ,dňa  V ,dňa 

meno, priezvisko, funkcia   meno, priezvisko, funkcia
Názov spoločnosti/Klienta  365.bank, a.s., odštepný závod Poštová banka 

  

meno, priezvisko, funkcia
Názov spoločnosti

 Obchodné miesto Banky podpisom zároveň potvrdzuje, že 
totožnosť Osôb oprávnených konať v mene Klienta a jeho/ich 
podpis/y bol/i overený/é.
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