
IČO*:

Názov firmy*:

Pôvodný štatutárny zástupca

Pôvodná zodpovedná osoba karty č.2: 

Pôvodná zodpovedná osoba karty č.3: 

Nový štatutárny zástupca 

Nová zodpovedná osoba Carnet č.1: Pôvodná zodpovedná osoba  Carnet č.1: 

Nová zodpovedná osoba Carnet č.2: 

Nová zodpovedná osoba karty č.1:
Príjemca PIN a kariet:  

Nová zodpovedná osoba karty č.2: 

Pôvodná zodpovedná osoba  Carnet č.2: 

Nová zodpovedná osoba karty č.3: 

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: zakaznicke@ccs.sk • 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

 tel.:

Pokiaľ neviete pôvodné nastavenie, nemusíte vyplňovať Zmena zodpovedných osôb     

email:

 tel.:

email:

 tel.:

email:

 tel.:

email:

 tel.:

email:

 tel.:

email:

 tel.:

email:

 tel.:

email:

 tel.:

email:

 tel.:

email:

Kontakt pre platobný styk: 

 tel.:

Kontakt pre platobný styk: 

email:

 tel.:

email:

Pôvodná zodpovedná osoba karty č.1:
Príjemca PIN a kariet:  



Email pre zasielanie daňových dokladov: 

AVÍZO OBNOV
Upozornenie, že karty idú do obnovy  

AVÍZO INKÁS
Upozornenie, že vysielame inkaso do banky 

AVÍZO INKÁS 
Upozornenie, že vysielame inkaso do banky 

AVÍZO DAŇOVÉHO DOKLADU: 
Upozornenie, že doklad je už uložený na ZS

Email pre zasielanie daňových dokladov: 

AVÍZO DAŇOVÉHO DOKLADU:
Upozornenie, že doklad je už uložený na ZS 

AVÍZO OBNOV
Upozornenie, že karty idú do obnovy  

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: zakaznicke@ccs.sk • www.ccs.sk
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3

email: email:

email: email:

email: email:

1

 2

3

1

Zmena názvu spoločnosti 
NIE JE MOŽNÉ POUŽIŤ PRI ZMENE IČA 

Pôvodný názov spoločnosti 

Pôvodné sídlo spoločnosti 

Pôvodná korešpondenčná adresa 

Nový názov spoločnosti 

Nové sídlo spoločnosti 

Nová korešpondenčná adresa 

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

podpis Štatututárny zástupca /prípadne. zod. osoba:
Paličkovým písmom:
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