
OBJEDNÁVKA SLUŽIEB CCS

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava • tel.: +421 2 582 80 600 • fax: +421 2 582 80 665 • e-mail: zakaznicke@ccs.sk • www.ccs.sk

ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

BANKOVÉ SPOJENIE

Sídlo alebo miesto podnikania – názov ulice:

Kontaktná adresa – názov ulice (5):

Názov banky:

BIC SWIFT kód:

IBAN:

Číslo popisné:

Číslo popisné:

Telefóny oprávnených osôb:Mená a priezviská osôb oprávnených konať za zákazníka v záležitostiach týkajúcich sa služieb CCS (6):

E-maily osôb oprávnených konať za zákazníka v záležitostiach týkajúcich sa služieb CCS: Forma vyúčtovania (7):

Vystavením na zabezpečenom 
portáli Zákazníckeho servisu:

E-mailom:Písomne:

PSČ:

PSČ:

Obec:

Obec:

IČO: DIČ/IČ 
DPH (3): Rodné číslo (4):

Fax:Telefón:

Zastúpená (2):

Nevyplňujte - len pre potreby CCS

1

1

2

2

Ďakujeme Vám za záujem o služby CCS. Prosíme o vyplnenie formuláru a dodržanie maximálneho počtu znakov. Nápovedu pre vyplnenie vybraných riadkov 
nájdete na nasledujúcom liste.

Názov spoločnosti / Meno a priezvisko fyzickej osoby - podnikateľa (1):

Meno a priezvisko osoby zodpovednej konať za spoločnosť: 
(podľa výpisu z obchodného registra alebo na základe plnej moci)

dátum

D D M M R

podpis zodpovednej osoby a pečiatka

R

(ďalej len zákazník) objednáva u CCS Slovenská spoločnost pre platobné karty s.r.o., so sídlom: Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, IČO: 35708182, IČ DPH:SK2020249539, zapísanej ako právnická spoločnosť 
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo:13789/B (ďalej len CCS) služby CCS podľa špecifikácií v prílohách tejto objednávky a to za podmienok stanovených Všeobecnými obchodnými 
podmienkami CCS pre konkrétne služby (ďalej len „VOP“), ktoré sa týmto zaväzuje dodržiavať. V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskoršich predpisov, týmto potvrdzujem, že 
spoločnosť CCS dostala súhlas na používanie, spracovanie a archiváciu mojich osobných údajov uvedených v tejto objednávke (titul/funkcia, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo) na účely 
získania karty, a to na dobu trvania zmluvného vzťahu medzi mnou a CCS a dodatočné 3 roky po skončení tohto zmluvného vzťahu. Takýto súhlas môžem odvolať len písomne. Bol som informovaný, že CCS spracuje 
moje osobné údaje len na základe môjho dobrovoľného súhlasu a že počas uvedeného spracovania môžem uplatniť práva zo Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

POUČENIE: Po prečítaní VOP pošlite dôkladne vyplnený a podpísaný originál objednávky na adresu sídla spoločnosti CCS. Objednávku podpisuje za právnickú osobu štatutárny orgán, alebo prokurista a za fyzickú 
osobu fyzická osoba, a to ako občan alebo ponikateľ. Objednávku môže podpísať tiež riadne splnomocnený zástupca na základe písomnej plnej moci. Spolu s objednávkou pošlite tiež riadne vyplnenú a podpísanú 
objednávku kariet CCS a výpis z obchodného alebo iného registra, ak ste právnická osoba, alebo kópiu živnostenského oprávnenia, ak ste fyzická osoba – podnikatel‘(nie staršie ako 3 mesiace). Z vyplnenej objednávky 
musí byť zreteľné, kto kartu objednáva, či občan alebo podnikatel’ský subjekt. Karty objednané a vydané občanom sú určené len pre nepodnikatel’ské účely, karty objednané a vydané podnikatel’ským subjektom 
(fyzickým a právnickým osobám) slúžia výhradne k podnikatel’ským účelom. Spoločnosť CCS je oprávnená kedykol’vek si vyžiadať od zákazníka úradne overené kópie vyššie uvedených dokladov. Písomný návrh 
na uzatvorenie zmluvy (Objednávka) platí po dobu 30 dní od jeho doručenia spoločnosti CCS. Zmluva o poskytovaní služieb CCS (ďalej len zmluva) je uzatvorená okamihom vystavenia prvého príkazu k inkasu v súlade 
s VOP alebo písomným potvrdením o prijatí tejto objednávky alebo zaslaním PIN listu. Touto zmluvou sa riadia i právne vzťahy, ktoré vznikli medzi zákazníkom a spoločnosťou CCS pred jej uzatvorením.

miesto



NÁVOD NA OBJEDNANIE SLUŽIEB A PRODUKTOV CCS

(1)  Obchodné meno obchodnej spoločnosti alebo organizácie je názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri alebo v zriaďovacej 
listine. To platí aj pre právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona. Súčasťou obchodného  
mena právnických osôb je i dodatok označujúci právnu formu. Obchodným menom právnickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného  
registra, je názov, pod ktorým bola zriadená. Obchodné meno podnikateľa - fyzickej osoby je jej meno a priezvisko. Obchodné meno 
podnikateľa – fyzickej osoby – môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania.

(2) V mene právnickej osoby koná štatutárny orgán, prokurista, alebo osoba oprávnená konať v jej mene na základe písomnej plnej moci.

(3) Uveďte IČ DPH. V prípade, že nie ste platci DPH, uveďte iba DIČ (bez SK).

(4) Vyplňuje len fyzická osoba – občan, alebo fyzická osoba – podnikateľ.

(5) Adresa, na ktorú bude zasielaná korešpodencia (faktúry, karty CCS, PIN listy, informačné bulletiny atď.).

(6) Na meno prvej oprávnenej osoby je zasielaná korešpodencia (faktúry, karty CCS, PIN listy, informačné bulletiny atď.)

(7) Písomne: podrobná vytlačená zostava je zasielaná poštou spolu s faktúrou. Táto služba je spoplatnená podľa cenníka. E-mailom: faktúra je 
zasielaná vo formáte elektronicky podpísaného pdf. Vystavením na zabezpečenom portáli Zákazníckeho servisu: súbory sú k dispozícií na 
stiahnutie vo formáte pdf po prihlásení zákazníckym číslom a heslom, ktoré zákazník obdrží od CCS spolu s návodom k prihláseniu. 

Pre objednávky konkrétnych produktov CCS (kariet alebo monitoringu CCS Carnet) sú k dispozícii zvláštne formuláre, ktoré nájdete 
na www.ccs.sk.

1. Objednávka služieb CCS
riadne vyplnený originál je určený pre CCS, kópia zostáva zákazníkovi

2. Objednávka kariet CCS alebo služieb CCS Carnet
riadne vyplnený originál je určený pre CCS, kópia zostáva zákazníkovi

3. Výpis z obchodného registra, živnostenský list alebo iný doklad osvedčujúci rodné číslo
v závislosti od zákazníka, ktorým môže byť firma, fyzická osoba – podnikateľ alebo občan,
vždy overená kópia dokumentu nie staršia ako 3 mesiace

4. Mandát pre SEPA inkaso medzi podnikateľskými subjektmi
Predvyplnený mandát Vám zašleme na Váš e-mail do 24 hodín od akceptácie objednávky.

5. Potvrdenie banky o sprístupnení Vášho účtu, t.j. ,,zmluva o inkase” (zriadíte po obdržaní Mandátu)
potvrdenie o sprístupnení Vášho účtu pre inkasný spôsob platieb za nákupy uskutočnené na kartu CCS,
t.j. zadania príkazu Vašej banke, aby uhrádzala inkasné príkazy v prospech účtu CCS zriadeného v UniCredit Bank Slovakia a.s.:

názov účtu: CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
IBAN: SK22 1111 0000 0010 1866 5005, SWIFT kód: UNCRSKBX
CID: SK10ZZZ70000000184

Originál alebo kópia ,,zmluvy o inkase” je nevyhnutnou súčasťou objednávky kariet CCS!

Bez uvedených dokladov nie je možné prijať Vašu Objednávku!!!

Poznámka: 
Pri právnických osobách musí byť Objednávka podpísaná štatutárnym orgánom alebo prokuristom.

Pokiaľ máte otázky k vyplňovaniu objednávkových formulárov CCS, kontaktujte nás na infolinke 02/58 280 600 alebo e-mailom 
na adrese zakaznicke@ccs.sk.

Ďakujeme Vám za objednávku,

Vaša CCS

A   OBJEDNÁVKA SLUŽIEB

B  OBJEDNÁVKA KARIET CCS ALEBO HARDWARE A SLUŽIEB CCS CARNET

C  SÚHRN KROKOV NUTNÝCH PRE ZAHÁJENIE VYUŽÍVANIA SLUŽIEB CCS


	undefined: 
	undefined1: 
	undefined2: 
	undefined3: 
	Číslo popisné: 
	Obec:  
	PSČ: 
	IČO: 
	RČ: 
	Fax: 
	Obec1: 
	PSČ1: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Den: 
	Rok: 
	Názov spoločnosti_1: 
	Názov spoločnosti_2: 
	Zastúpená: 
	Sídlo podnikania - názov ulice:  
	DIČ/IČ DPH: 
	Telefón: 
	Kontaktná adresa - názov ulice: 
	Mená a priezviská osob oprávněných konať: 
	Mená a priezviská osob oprávněných konať1: 
	Telefón1: 
	Telefón2: 
	Emaily osob oprávnených konať: 
	Emaily osob oprávnených konať1: 
	Názov banky: 
	BIC SWIFT kód: 
	Číslo popisné1: 
	IBAN: 
	IBAN1: 
	IBAN2: 
	IBAN3: 
	IBAN4: 
	IBAN5: 
	Meno a priezvisko: 
	Meno a priezvisko1: 
	miesto: 
	Mesiac: 


