
       
                    Sídlo spoločnosti: 

 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
 Bankové spojenie:  Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 
  SLSP :                  SK37 0900 0000 0051 4353 1813 IČO: 35701722, DIČ: 2020356503 
  ING Bank N.V.:     SK98 7300 0000 0090 0002 7060 IČ DPH: SK2020356503 
  VÚB banka, a.s.:  SK19 0200 0000 0000 0121 6858 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
  Tatra banka, a.s.:  SK05 1100 0000 0026 2911 6253 Bratislava 1., Oddiel Sro, Vložka č.: 24813/B 

 

 0850 211 112 info@digislovakia.sk www.digislovakia.sk 
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Žiadosť o vrátenie preplatku 
 

Údaje vyplní účastník 

Identifikácia zmluvy o poskytovaní verejných služieb 

Číslo zmluvy/Variabilný symbol: 
 

Poznámka:  
Pre riadnu identifikáciu zmluvy, v rámci ktorej žiadate vrátiť vzniknutý preplatok, 
je potrebné uviesť číslo Vašej zmluvy. Číslo zmluvy je zároveň variabilným 
symbolom, ktorý uvádzate pri platbe za využívané služby. Uvedením čísla 
zmluvy predídete možnému spracovaniu Vašej požiadavky vo vzťahu k 
nesprávnej zmluve, v prípade ak máte s DIGI uzatvorené viaceré zmluvy pre 
poskytovanie verejných služieb. 

Identifikácia účastníka žiadajúceho o vrátenie preplatku 

Titul, meno a priezvisko účastníka: 
 Poznámka:  

Prosíme, v tejto časti uveďte Vaše identifikačné a kontaktné údaje. Pri 
spracovaní Vašej žiadosti môžu nastať okolnosti, pre ktoré Vás 
budeme musieť kontaktovať, napr. z dôvodu doplnenia údajov alebo 
odstránenia nedostatkov v žiadosti, pričom Vami uvedené údaje 
v zmluve už nemusia byť aktuálne. Z dôvodu aby sme predišli 
zbytočným prieťahom pri spracovaní Vašej žiadosti, prosíme, uveďte 
v tejto časti Vaše aktuálne kontaktné údaje. V prípade ak sa budú 
Vaše Identifikačné a kontaktné údaje uvedené v žiadosti v zmluve líšiť, 
môžeme vykonať dodatočné overenie identity účastníka, a to za 
účelom overenia či žiadosť podáva účastník, čím predídeme situácii, 
kedy by došlo k spracovaniu žiadosti bez vôle skutočného účastníka.   

Adresa trvalého pobytu: 
 

Rodné číslo: 

Telefónne číslo:  
 

E-mail: 
 

Žiadosť 
 

Týmto Vám oznamujem číslo účtu v tvare IBAN na ktoré si žiadam vrátiť vzniknutý preplatok 

 aktívna zmluva                                  

 ukončená zmluva k:  

Číslo účtu v tvare IBAN:                                                                        

SWIFT:                                                                                              

Suma na vrátenie v EUR:   v plnej výške                                         iné: _________________ EUR 
   

Prílohy 

 
 splnomocnenie                                                                                iné:   

 

    
               
                

Dátum  

      

 
 
 
Miesto podpisu 

 

 
 
 
Podpis účastníka 

 
 

Údaje vyplní podnik 

Žiadosť prijal a za kontrolu údajov zodpovedá 
 
 
 
Dátum 
(prijatia žiadosti) 

 
 
 
Titul, meno a priezvisko  
(pracovníka podniku povereného pre prijatie žiadosti) 

 
 
 
Podpis a pečiatka 
(podpis pracovníka podniku a pečiatka podniku) 

 


