
IČO*:

Názov firmy*:

aktuálna zodpovedná osoba –  karty:

aktuálna zodpovedná osoba – Carnet:

aktuálny štatutárny zástupca:

aktuálny kontakt pre platobný styk:

nová zodpovedná osoba – karty:

nový kontakt pre platobný styk:aktuálny telefón zodpovednej osoby:

nový e-mail zodpovednej osoby:

nová zodpovedná osoba – Carnet:

nový štatutárny zástupca:

aktuálny e-mail zodpovednej osoby:

nový kontakt pre platobný styk:

Zákaznícke číslo*:

*povinné údajeIDENTIFIKÁCIA ZÁKAZNÍKA

ZMENOVÝ FORMULÁR

Priložte: 
• listinu dokazujúcu zmeny oprávnených osôb (výpis z OR, živnostenský list, koncesnú alebo zriaďovaciu listinu)
• poverenie, pokiaľ za konateľa jedná poverená osoba

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

Vyberte a vyplňte prosím len tú časť dokumentu nižšie, ktorá sa týka Vašej žiadosti.
Podpísanú žiadosť pošlite emailom na zakaznicke@ccs.sk. Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 02/582 80 600
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 tel.:  e-mail:

 mobil:  mobil:
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vyplňte len údaje, ktoré chcete zmeniť, políčka bez zmien nechajte prázdne
ZMENA ZODPOVEDNEJ OSOBY ALEBO  ŠTATUTÁRNEHO ZÁSTUPCU



aktuálny telefón:

aktuálny e-mail:

nový telefón:

nový e-mail:

ZMENA NÁZVU SPOLOČNOSTI ALEBO MENA A PRIEZVISKA,
PRÍPADNE DODATKU, SÍDLA ALEBO MIESTA PODNIKANIA (nie je možné použiť pri zmene IČA)

aktuálny názov spoločnosti,
prípadne dodatok alebo meno a priezvisko

aktuálne sídlo/miesto podnikania:

aktuálna korešpondenčná adresa:

nový názov spoločnosti,
prípadne dodatok alebo meno a priezvisko

nové sídlo/miesto podnikania:

nová korešpondenčná adresa:

Meno a priezvisko osoby
oprávnenej jednať menom 
zákazníka:
(podľa výpisu z obchodného registru alebo na 
základe poverenia) datum

D D M M R R

podpis zodpovednej osoby a pečiatka

Vyplňte  len  údaje,  ktoré   chcete  zmeniť, 
políčka bez zmien nechajte prázdne

Priložte:
• listinu dokazujúcu zmeny oprávnených osôb (výpis z OR, živnostenský list, koncesnú alebo zriaďovaciu listinu)
• poverenie, pokiaľ za konateľa jedná poverená osoba

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