
ŽIADOSŤ O ZMENU ODBERATEĽA NA ODBERNOM MIESTE - prepis

Priezvisko a meno / názov:

Dátum narodenia / IČO:

IČ DPH:

Bydlisko / sídlo organizácie: Obec:

Ulica:

Tel.:

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA  (v prípade viac odberných miest použite prílohu)

Obec:

Ulica: č. orient./popis.:

Číslo odberného miesta:  Číslo miesta dodávky plynu ( POD vyplní SPP ) :

Adresa korešpondenčná  pre zaslanie faktúry ukončeného odberu(nevypĺňa sa v prípade, že je zhodná s adresou uvedenou v Bydlisku / sídle organizácie) Č. účtu pre zaslanie preplatku

Priezvisko a meno / názov: Číslo účtu / kód banky

Obec: PSČ:

Ulica:
č.:

Odlišný platca/príjemca pre úhradu nedoplatku/zaslanie preplatku z faktúry ukončeného odberu

Priezvisko a meno / názov: Číslo účtu

Obec: Kód banky

Ulica:
č.:

Priezvisko a meno / názov: Dátum narodenia/ IČO:

Doklad totožnosti: číslo/ druh dokladu IČ DPH:

Trvalé bydlisko / sídlo organizácie: Obec:

Ulica:

Telef.č.:

Adresa korešpondenčná** (nevypĺňa sa v prípade, že je zhodná s adresou uvedenou v Bydlisku / sídle organizácie)   

Priezvisko a meno / názov:

Obec:

Ulica:

Spôsob Bankové inkaso Číslo účtu: /x x

 platby** Prevod z účtu Číslo účtu: /

SIPO Výber označte 

v prospech účtu SPP:

Tatrabanka
2 6 2 1 8 4 4 5 5 5 1 1 0 0

Domácnosti SLSP
1 7 3 5 8 4 6 1 4 0 9 0 0

VÚB
1 0 0 2 0 2 9 1 5 1 0 2 0 0

Malé podnikanie a organizácie VÚB
1 0 0 1 0 1 8 1 5 1 0 2 0 0

Výška platby za opakované dodávky /preddavok/ Výber označte 

Periodicita platieb za opakované dodávky /preddavky/** Klasicky mesačne Pohodlne štvrťročne Pohodlne polročne Pohodlne ročne

Požadovaný dohodnutý druh tarify: Domácnosti D1 D2 D3 D4 

Malé podnikanie a organizácie M1 M2 M3 M4

Predpokladaný ročný odber zemného plynu: v m3 * v kWh *

Stav meradla ku dňu zmeny: Číslo meradla

Dátum zmeny na odbernom mieste: (Pre vykonanie zmeny je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do SPP)

Pozn.:

Dátum: Dátum:

Podpis pôvodného odberateľa: Podpis nového odberateľa:

Žiadosť prijatá dňa: Žiadosť prijal (čitateľné meno, podpis):

PSČ:

Žiadateľ svojim podpisom potvrdzuje :
a) pravdivosť vyššie uvedených údajov; 
b) súhlas k spracovaniu svojich vyššie uvedených osobných údajov v informačných systémoch dodávateľa plynu za účelom výkonu činností prevádzkovateľa podľa udeleného povolenia na podnikanie v oblasti energetiky, a to najmä na účely uzatvorenia a vykonávania zmluvy o
dodávke plynu, a to po dobu nevyhnutne potrebnú pre zabezpečenie výkonu práv a povinností zo zmluvného vzťahu,
c) súhlas k poskytnutiu osobných údajov tretím stranám, pokiaľ to bude potrebné pre zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dodávke plynu,
d) súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov na účely marketingových aktivít, na zasielanie nevyžiadaných obchodných ponúk pre informáciu o produktoch alebo službách spoločnosti SPP, a to najmä prostredníctvom elektronickej pošty, SMS správ, prípadne
priamym telefonickým oslovením. Tento súhlas je dobrovoľný a platí do jeho odvolania. Súhlas je možné kedykoľvek (bezplatne) odvolať.

V prípade súhlasu s bodom d) označte X

* Ak odberateľ vyplní údaj o predpokladanom ročnom odbere plynu v kWh aj m3, záväzná bude hodnota v kWh. 
** Pri uzatvorení tzv. spoločnej zmluvy (SFA) pre všetky odberné miesta, pre ktoré bude tzv. spoločná zmluva uzatvorená,  platia nasledovné skutočnosti: jednotná periodicita platieb, jednotný spôsob platby, jednotná adresa pre poštový styk. Len zákazníci Malé podnikanie a organizácie 
(MO). 

Číslo zmluvy o dodávke plynu:

PSČ:

č. orient./popis.:

Fax: E-mail:

PSČ:

č. orient./popis.:

 NOVÝ ODBERATEĽ

PSČ:

posch.:

Fax: E-mail:

č.bytu:

PSČ:

č orient./popis.

PÔVODNÝ ODBERATEĽ

Zákaznícke číslo:

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



Vysvetlivky k tlačivu Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - prepis:

Pôvodný odberateľ

Adresa korešpondečná pre zaslanie faktúry ukončeného odberu:

Odlišný platca/príjemca pre úhradu nedoplatku/zaslanie preplatku faktúry ukončeného odberu

 - číslo účtu nie je povinný údaj; vyplňte, ak preplatok/nedoplatok bude hradený prostredníctvom účtu

Nový odberateľ

Doklad totožnosti: číslo/ druh dokladu

Spôsob platby:
SIPO  - SIPO lístok bude doručovaný na adresu, ktorá je uvedená v časti Nový odberateľ - Trvalé bydlisko
      lístok zelený – platba v hotovosti na pošte
      lístok modrý – je informatívny, bezhotovostná platba z účtu
      lístok fialový – platba v hotovosti u poštového doručovateľa

Prevod z účtu - číslo účtu a numerický kód banky 

Klientom mBank odporúčame zriadiť si inkaso v prospech účtu SPP vedenom vo VUB banke.

Dohodnutý druh tarify

Podpis pôvodného odberateľa

 Podpis nového odberateľa

Zákazníci kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
Doklady potrebné k uzavretiu zmluvy (postačujú kópie dokladov)
 - výpis z Obchodného registra
 - alebo živnostenský list
 - alebo zriaďovacia listina
 - alebo súhlas s vykonávaním praxe (licencia)
 - doklad o pridelení IČO (OKEČ zo štatistického úradu)
 - osvedčenie o registrácii DPH
 - kópia plnomocenstva, ak sa štatutár dal zastupovať 
 - menovanie štatutára

Druhy taríf - Domácnosť
Pre účely ocenenia odberu plynu odberateľov kategórie Domácnosť sa uplatňujú nasledovné
druhy taríf:
D1 (Varíme)
Tarifa je vhodná pre tie domácnosti, ktoré plyn využívajú len málo, prevažne len na varenie.

D2 (Ohrievame)

D3 (Kúrime)
Tarifa je vhodná pre domácnosti, ktoré plyn využívajú na varenie, ohrev vody a kúrenie.

D4 (Kúrime maxi)

Rozpätie v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je nad 68 575 kWh (približne nad 6 500 m3).

Druhy taríf - Malé podnikanie a organizácie (Maloodber)

M1

M2

M3

M4

je vhodný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 2 110 kWh do 17 935 kWh (približne od 200 do 1 700 m3 vrátane)

je vhodný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 17 935 kWh do 68 575 kWh (približne od 1 700 do 6 500 m3 vrátane)

je vhodný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je nad 68 575 kWh (približne od 6 500 m3)

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).

Tarifa je vhodná pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu. Domácnosti, veľké domy náročné na vykurovanie alebo ohrev veľkého množstva vody (napr. bazén).

Pre účely ocenenia odberu plynu odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (Maloodber) sa uplatňujú nasledovné druhy taríf:

je vhodný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 0 do 2 110 kWh, (približne od 0 do 200 m3 vrátane)

 - v prípade pochybností SPP môže vyžiadať od zákazníka doklad preukazujúci vzťah k nehnuteľnosti (list
   vlastníctva, nájomná zmluva)

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 m3 vrátane).

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).

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 starostí vybaví všetko za vás.  
Č. účtu a numerický kód banky zákazníka je povinný údaj

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 dvanástich mesiacov od určenia tarify  
alebo od poslednej zmeny tarify.

 - v prípade prepisu z pôvodného odberateľa na nového odberateľa (napr. z dôvodu predaja, prenájmu nehnuteľnosti)
   je potrebné, aby žiadosť podpísali obe strany
 - v prípade prepisu z dôvodu úmrtia pôvodného odberateľa na pozostalého  je potrebné doručiť kópiu úmrtného listu,
   prípadne kópiu dokladu o dedičskom konaní

 - 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 musí byť podpísané splnomocniteľom, pričom overenie notárom sa nevyžaduje.

 - v prípade ukončenia zmluvy z dôvodu úmrtia predchádzajúceho odberateľa prosíme uviesť meno a adresu,
   na ktorú bude faktúra zaslaná 

 -uveďte v prípade, že nedoplatok z faktúry ukončeného odberu bude uhrádzať iná osoba ako pôvodný odberateľ, 
   alebo preplatok bude zaslaný inej osobe, ako je pôvodný odberateľ (napr. pri úmrtí pôvodného odberateľa - úmrtný list, doklad o dedič. konaní)

Slovenský plynárenský priemysel, a.s,, Mlynské nivy 44/a, Bratislava
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