Příloha č. 4

Vzor zadní strany Poštovní poukázky A - doklad V

POTVRZENÍ (USCHOVEJTE)

Podrobné ověření totožnosti plátce v hotovosti

1. Doklad označený „Poštovní poukázka“ lze vplatit
Rodné číslo plátce .............................................
v hotovosti na všech poštách podle poštovních podmínek.
Rodné
číslouveďte
plátce datum
.............................................
Není-li,
nar. a údaje průkazu
Doklad označený
„Složenka“ lze vplatit v hotovosti
totožnosti
na všech poštách a finančních centrech Poštovní
Není-li, uveďte datum nar. a údaje průkazu totožnosti
spořitelny (dále jen obchodní místo). Na všech obchodních
Druh .............................. číslo ...........................
místech mohou podat majitelé běžného účtu v CZK
Druh .............................. číslo ...........................
podpis
Čtecí zóna - nevpisujte žádné
vedeného Poštovní spořitelnou tyto doklady i
k bezhotovostní úhradě.
údaje
2. Osoba disponující běžným účtem v CZK vedeným
Doklad je opticky strojově zpracováván - NEPOŠKODIT, NEPOPISOVAT, NEPŘEHÝBAT
Poštovní spořitelnou dává dispozice k bezhotovostní
úhradě tohoto dokladu vyplněním pole „Zúčtujte na vrub
...“ a uvedením právoplatného podpisu na líci dokladu.
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
3. Plátce uhrazující tento doklad z jiného účtu než běžného Bance
účtu v CZK vedeného Poštovní spořitelnou může využít
pro tuto dispozici PŘÍKAZ K ÚHRADĚ uvedený na rubu Pobočce
dokladu a předložit ho své bance resp. pobočce.
Datum splatnosti
Bankovní spojení
4. Za hotovostní vplacení je při podání dokladu vybírána
cena podle příslušných ceníků.
Specifický symbol 
Číslo účtu plátce
Kód banky
5. Případný „Opis stvrzenky“ potvrdí a vydá obchodní místo
plátci na jeho žádost.
Symboly platby
6. Reklamaci hotovostní platby nebo bezhotovostní úhrady
z běžného účtu v CZK vedeného Poštovní spořitelnou lze
Variabilní
Konstantní
Specifický
Číslo účtu příjemce
Kód banky
Částka Kč
uplatnit po předložení tohoto potvrzení na kterémkoliv
obchodním místě. Hotovostně vplacenou Poštovní
poukázku lze reklamovat pouze prostřednictvím pošty.

Reklamace č.j. .............. / .............

Doplňující údaj banky

Údaj pro vnitřní potřebu příkazce

 - jen pro klienty České spořitelny

razítko, podpis pracovníka
obchodního místa

Místo a datum vystavení

Podpis(y), razítko příkazce

příkazce

