Załącznik nr 8

.............................................................................................
(pieczęć zlecającego)

NIP:
(Numer Identyfikacji Podatkowej zlecającego)

ŻĄDANIE/UPOWAŻNIENIE/DYSPOZYCJA
*

Od dnia .......................................... 20......... r. upoważniam Pocztę Polską S.A. do przekazywania kwot :
przekazów pocztowych i PPE,
EPE,
EP-PZW,
nadchodzących/zwróconych na adres:
......................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko – nazwa) adresata przekazu, EP-PZW

......................................................................................................................................................................................
Ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość

......................................................................................................................................................................................
Ozn. kodowe i poczta

oznaczonych: .............................................................................................................................................................

**

na rachunek bankowy numer
(numer rachunku bankowego)

prowadzony przez Bank ...............................................................................................................................................
(nazwa banku)

Nazwa właściciela rachunku ........................................................................................................................................
Przekazywanie kwot przekazów pocztowych/PPE/EPE/EP-PZW będzie realizowane wpłatą na rachunek bankowy
(zgodnie z przepisami Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania wpłat na rachunki bankowe w placówkach
*

pocztowych) :
każdorazowo po otrzymaniu przekazu pocztowego/PPE/EPE/EP-PZW przez urząd pocztowy oddawczy:
każdy przekaz pocztowy/PPE/EPE/EP-PZW oddzielną wpłatą (przelewem),
wszystkie przekazy pocztowe/PPE/EPE /EP-PZW w łącznej kwocie (jedną wpłatą).
cyklicznie ............. razy w miesiącu w następujących terminach: ......................................................................
......................................................................................................................................... (gdy termin przypada
na dzień wolny od pracy przekazanie środków nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym terminie):
każdy przekaz pocztowy/PPE/EPE /EP-PZW oddzielną wpłatą (przelewem),
wszystkie przekazy pocztowe/PPE/EPE/EP-PZW w łącznej kwocie (jedną wpłatą).

*

właściwe zaznaczyć
Oznaczenie wyróżniające przekazy pocztowe/PPE/EPE/EP-PZW przekazywane na rachunek bankowy
wskazany w danym upoważnieniu – dotyczy przypadku, gdy adresat składa upoważnienia do przekazywania
przekazów pocztowych/PPE/EPE/EP-PZW na więcej niż jedno konto.
**

W przypadku przekazywania przekazów pocztowych/PPE/EPE/EP-PZW w łącznej kwocie na rachunki bankowe
obowiązują poniższe zasady:
jako tytuł przelewu zostanie podana następująca adnotacja: „Kwota do zest./rej. zaw. nr ......
z dn. .................................. 20... r.” wraz z dopiskiem (jeśli dotyczy) „po potrąceniu opłaty za zwrot”,
na adres wskazany na przekazach pocztowych/PPE/EPE/EP-PZW zostaną przekazane odcinki blankietów
przekazów pocztowych (Potwierdzeń wypłaty/odbioru) wraz z zestawieniem (nie dotyczy podmiotów
sporządzających rejestry zawiadomień pocztowych).
Za zwrot przekazów pocztowych/PPE/EP-PZW lub dosłanie przekazów pocztowych/PPE/EPE pobierana jest
opłata w wysokości określonej we właściwym cenniku usług Poczty Polskiej S.A. Opłata za zwrot i/lub dosłanie
zostanie potrącona z kwoty przekazu pocztowego/PPE/EPE/EP-PZW przekazywanego na rachunek bankowy.
W przypadku, gdy kwota przekazu pocztowego/PPE/EPE/EP-PZW przekazywanego na rachunek bankowy jest
niższa niż kwota opłaty pobieranej za zwrot i/lub dosłanie przekazu pocztowego/PPE/EPE/EP-PZW (ewentualnie
skorygowanej o zwrot opłaty za niewykonaną usługę komplementarną „potwierdzenie odbioru”), uregulowanie
należności nastąpi na podstawie wystawionej przez Pocztę Polską S.A. faktury VAT z terminem płatności 10 dni
od daty jej wystawienia.
Żądanie/Upoważnienie obowiązuje na czas nieokreślony/określony do dnia ....................................... 20 ........ r.

***

.......................................................................................................
(data, pieczęć i podpis zlecającego)

Potwierdzenie przyjęcia żądania/upoważnienia przez placówkę pocztową
Uprawnienie do złożenia żądania/upoważnienia zweryfikowano na podstawie

****

:

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Datownik

***
****

...................................................................................
(podpis pracownika)

niepotrzebne skreślić
W przypadku:
osób fizycznych podać: rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości (ewentualnie również oznaczenie
pełnomocnictwa),
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej podać: dane dokumentu
rejestrowego, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do złożenia upoważnienia
(ewentualnie również oznaczenie pełnomocnictwa tej osoby, jeżeli jej uprawnienie nie wynika bezpośrednio
z dokumentu rejestrowego)
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