Plná moc

Zmocnitel
jméno, příjmení / název firmy:
bytem / sídlem:
rodné číslo / IČ:
osoba jednající za PO (jméno, RČ):
(dále jen „Zmocnitel“)
Zmocněnec
jméno, příjmení:
bytem (dle dokladu totožnosti):
datum narození:
(dále jen „Zmocněnec“)
Dluh
obchodní firma věřitele:
IČ věřitele:
DINO VS:
(dále jen „Dluh“)
Zmocněnec je oprávněn zastupovat Zmocnitele ve všech právních úkonech vztahujících se k Dluhu, k jehož inkasování byla v rámci služby DINO – dluhové inkaso obyvatelstva zmocněna shora specifikovaným věřitelem Česká pošta, s.p., se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99,
IČ 471 14 983, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložka 7565, tj. včetně
 
• jednání o výši splátek a jejich splatnosti v rámci Dohody o splátkovém kalendáři, která bude uzavřena mezi shora specifikovaným věřitelem (v jehož
zastoupení jedná Česká pošta, s.p.) a Zmocnitelem, jakožto Dlužníkem
 
• podpisu Dohody o splátkovém kalendáři
Zmocněnec svým podpisem uděluje účastníkům Sdružení DINO souhlas dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním svých
výše uvedených osobních údajů (jméno, příjmení, bytem, datum narození), a to za účelem vymožení úhrady uvedeného Dluhu.

V

dne

podpis Zmocněnec

Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, Tel.: +420 954 302 177, dino@cpost.cz, www.dinocp.cz
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 7565.
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Co je služba dino?
Služba DINO – dluhové inkaso obyvatelstva je nová služba České pošty, která poskytuje potřebnou pomoc lidem, kterým z jakýchkoliv příčin vznikl peněžitý závazek. Občané tak poprvé získávají profesionální pomoc a v široké síti poboček České pošty současně i příležitost co nejdříve a bez následných
zbytečných nákladů uhradit svůj závazek včas.
Služba DINO tak reaguje na chybějící službu v České republice a snaží se občanům s neuhrazeným peněžitým závazkem poskytnout účinné a rychlé
řešení jejich situace směřující k zániku jejich závazku. Se službou DINO tak nemusí docházet k častému a oprávněně kritizovanému několikanásobnému
navýšení závazku, kdy se často z několika stokorun stane mnohatisícový problém. Navíc máte možnost zvolit si jednu z nabídnutých možností řešení
závazku přímo na vybraných přepážkách České pošty, kterou dlouho a důvěrně znáte.
Více než milion obyvatel České republiky se každoročně dostane do situace, kdy jim vznikl nesplacený peněžitý závazek, o němž v mnoha případech ani
nevěděli. Ne všichni lidé si s touto situací umí poradit a odkládáním řešení nebo v důsledku neznalosti svých možností se mohou dopracovat až k soudní
exekuci. Pro tyto případy je tady Česká pošta, aby včas o závazku informovala a umožnila závazek uhradit v co nejnižší možné částce.
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