
Žiadateľ 

Adresa doručenia 
SIA Slovakia, s.r.o.

  Oddelenie Služieb zákazníkom 
P.O.Box 79 85100 Bratislava 5 

Slovenská republika
IČO: 31372 0  74 

Adresát 
First Data Europe L  imited Janus House 
Endeavour Drive Basildon, Essex SS14 

3WF Veľká Británia 

…………………………………………………………………………….................................................

…………………………………………………………………………….................................................

…………………………………………………………………………….................................................

Názov a adresa sídla  obchodníka, IČO 

Názov a adresa prevádzky, ktorej sa žiadosť týka 

Obchodník ID / Prevádzka ID / Terminál ID 

Dňa ..................................... 

Vec: Žiadosť o zmenu bankového účtu 

Žiadame Vás o zmenu bankového účtu uvedeného v Žiadosti o poskytovanie platobných služieb prostredníctvom POS terminálu. 
Číslo nového bankového účtu v medzinárodnom formáte IBAN:
Názov banky:

Prikladám aj platný bankový výpis potvrdzujúci nové bankové údaje.
S pozdravom 

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

Čitateľné meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa 

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

Pečiatka a podpis žiadateľa

First Data Merchant Solutions je obchodné meno spoločnosti First Data Europe Limited, spoločnosti s ručením obmedzeným, zaregistrovanej v Anglicku (IČO: 02012925) so sídlom na adrese 
Janus House, Endeavour Drive, Basildon, Essex, SS14 3WF. First Data Europe Limited je oprávnená Úradom pre finančné činnosti Spojeného kráľovstva (UK Financial Conduct Authority – FCA) v 
súlade s nariadeniami o platobných službách z roku 2009 poskytovať platobné služby (reg. č. FCA 582703). © 2015 First Data Corporation. Všetky práva vyhradené. Všetky obchodné značky, 
servisné značky a obchodné mená uvedené v tomto dokumente sú majetkom príslušných vlastníkov. 

Potvrdzujem, že osoba podpísaná na tejto žiadosti je oprávnená zastupovať spoločnosť podľa podpísanej Zmluvy o 
poskytovaní platobných služieb prostredníctvom POS zariadení/terminálov.

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

Meno, Priezvisko, Podpis FD partnera preberajúceho žiadosť

Overenie FD Partnerom

Overenie Notárskym alebo Matričným Úradom

Navrhovaný dátum zmeny účtu (pracovný deň)

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

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