Potvrzení
dokumentace
při dodání
Seznamte se
s Potvrzením
dokumentace
při dodání
Díky doplňkové službě
Potvrzení dokumentace při
dodání pro vás zajistíme podpis
přebírajícího na dodacím listě
nebo ve smlouvě. Při podpisu
smlouvy navíc provedeme
z dostupných osobních dokladů
Ověření údajů adresáta. Rádi
zajistíme i Předání informací
z dodání.

Výhody Potvrzení
dokumentace
při dodání
•

Předání zásilky až po potvrzení/
ověření přiložené dokumentace

•

Jistota podpisu smluvní
dokumentace

•

Snížení nákladů na komunikaci
s adresátem

•

Přehledný systém pro evidenci
údajů z dodání

•

Možnost objednání k většině
balíkových produktů

Tři varianty služby
dle vašeho přání
Potvrzení dokumentace při dodání
Vhodné pro ty, kdo potřebují před dodáním
zásilky podepsat dodací list, smlouvu,
případně jiné dokumenty. Před dodáním
zásilky nechá doručovatel adresáta podepsat
přiložené dokumenty, které pošta odešle
zpět odesílateli.
Ověření údajů adresáta při dodání
Služba určená pro klienty, kteří spolu se
zásilkou posílají smlouvu, případně jiný
dokument. Postup je stejný jako u služby
„Potvrzení dokumentace při dodání“ s tím,
že doručovatel navíc ověří správnost údajů
určených k ověření dle osobních dokladů
adresáta. Ověření správnosti všech údajů
stvrdí doručovatel svým podpisem. Službu
lze využít pouze v kombinaci se službami
„Potvrzení dokumentace při dodání“
a „Dodání do vlastních rukou výhradně
jen adresáta“.
Předání informací z dodání
Službu mohou využít ti, kterým nestačí
pouze údaj o doručení zásilky, ale potřebují
mít přesné informace o tom, kdo a kdy
zásilku převzal. Doručovatel při dodání
zásilky zaznamená čas předání a jméno
i příjmení přebírajícího. Informace jsou
následně odesílateli k dispozici ke stažení
v podobě přehledného reportu.
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Jak doplňkové služby fungují?

Kontrola, příprava
a odeslání
dokumentu zpět odesílateli

Odesílatel

Podání zásilky
s dokumentem
k potvrzení/ověření

Zázemí
pošty

Zázemí
pošty

Přeprava
zásilky
s dokumentem
k adresátovi

Předání
potvrzeného
dokumentu
a informací

Doručovatel

Podpis dokumentů
adresátem, převzetí zásilky,
záznam informací o dodání
doručovatelem

Doručovatel

Adresát

Ověření údajů
doručovatelem

Jaké dokumenty potvrzujeme?
Smlouvy, dodatky ke smlouvám, dodací listy, obchodní podmínky.

Jaké údaje ověřujeme?
Všechny údaje dostupné z osobních dokladů občanů ČR i cizinců.

Pro jaké produkty můžete služby využít?
Služby nabízíme pro Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Nadrozměr a Balík Expres.
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chyby tisku vyhrazeny

Poznámky

Zajímá vás víc?
Ozvěte se
Jsme připraveni odpovědět na všechny vaše
otázky a případně připravit nabídku služeb
na míru vašim potřebám. Volejte 840 111 244
nebo si sjednejte schůzku přímo s některým
z našich obchodních zástupců. Jejich seznam
najdete na www.ceskaposta.cz.

www.ceskaposta.cz

Malý tip závěrem
Navštivte www.postovnibaliky.cz
a seznamte se s dalšími výhodami balíků
České pošty.

www.facebook.com/
Ceskaposta

