
INFORMAČNÝ FORMULÁR O ZÁKAZNÍKOVI/
FORMULÁR O ZMENE ÚDAJOV ZÁKAZNÍKA
ZÁKAZNÍK

OSOBY URČENÉ ZÁKAZNÍKOM PRE KOMUNIKÁCIU/ČIASTKOVÉ ÚKONY SÚVISIACE S PALIVOVÝMI KARTAMI 

Obchodné meno (v súlade so zápisom v OR SR/ŽR):

Osoba pre správu kariet

Oprávnená osoba na spracovanie finančného zúčtovania

Meno a priezvisko:

Meno a priezvisko:

Meno a priezvisko:

Telefónne číslo:

Telefónne číslo:

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

E-mailová adresa:

Zákazník svojim podpisom potvrdzuje,  
že vyššie uvedené údaje sú pravdivé.
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E-mailová adresa:

IBAN:

Požadovaný spôsob zasielania faktúr poštou elektornicky

Číslo Zákazníka:

SÍDLO/MIESTO PODNIKANIA

NÁPIS NA KARTE (OSOBNÉ ÚDAJE SA V NÁPISE NEUVÁDZAJÚ) PREDPOKLADANÝ KREDITNÝ LIMIT

BANKOVÉ SPOJENIE 

FAKTURÁCIA

PRÍSTUP DO KARTOVÉHO CENTRA

DÁTUM VYPLNENIA PODPIS ZÁKAZNÍKA V SÚLADE S OBCHODNÝM ALEBO INÝM REGISTROM*  
*V prípade doručenia vyplňeného dokumentu z oznámenej/vopred evidovanej e-mailovej adresy nie je podpis potrebný.

Vyplňte súhlas so zasielaním elektronickej faktúry na str. 2.

Ulica, číslo:

Ulica, číslo:

PSČ: Mesto:

Mesto:

IČO: IČ DPH: DIČ:

ROVNAKÁ OSOBA AKO 
PRE SPRÁVU KARIET

ROVNAKÁ OSOBA AKO 
PRE SPRÁVU KARIET

ROVNAKÁ OSOBA AKO 
PRE FINANČNÉ ZÚČTOVANIEÁNO NIE

molgroupcards.com

KORENŠPONDENČNÁ ADRESA (IBA AK JE ODLIŠNÁ OD SÍDLA/MIESTA PODNIKANIA)
PSČ:

podpis



  

SÚHLAS SO ZASIELANÍM ELEKTRONICKEJ FAKTÚRY/
OZNÁMENIE O ZMENE ÚDAJOV PRE PALIVOVÉ MOL 
GROUP GOLD KARTY
v zmysle § 71 ods. 1 písm. B) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov (Ďalej len “Súhlas”)

Zákazník podpisom tohto Súhlasu potvrdzuje, že v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) bude prijímať faktúry spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ako aj faktúry spoločností skupiny 
MOL, doručované Zákazníkovi spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., z titulu zahraničných nákupov prostredníctvom palivových kariet v rozsahu  
a spôsobom stanovenom vo Všeobecných obchodných podmienkach pre používanie palivových MOL Group GOLD kariet, v elektronickej  
forme, a súčasne potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami ich zasielania, uvedenými nižšie. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., potvrdzuje, že so zasielaním 
elektronických faktúr súhlasí.

Podmienky zasielania elektronických faktúr:
1. Elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH daňovým dokladom.
2. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., je povinná zabezpečiť vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry vyhotovenej v elektronickej forme. Podpis 

faktúry kvalifikovaným elektronickým podpisom sa nevyžaduje.
3. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., bude elektronickú faktúru odosielať z e-mailovej adresy FCBC@mol.hu na e-mailové adresy Zákazníka uvedené 

vyššie.
4. Elektronická faktúra bude vo formáte PDF (PDF/A) a nebude zaheslovaná, zamknutá na tlačenie, ani komprimovaná.
5. E-mail môže okrem faktúry obsahovať aj ďalšie prílohy (napríklad zoznam faktúr, faktúry za zahraničné nákupy a p.).
6. Zákazník vyhlasuje, že má výlučný prístup k zadefinovaným e-mailovým adresám, a zaväzuje sa písomne informovať spoločnosť SLOVNAFT, a.s., 

o akýchkoľvek zmenách, majúcich vplyv na zasielanie elektronických faktúr (najmä zmena e-mailu, na ktorý budú zasielané elektronické faktúry). 
Zmeny oznámi Zákazník zaslaním tohto Súhlasu (oznámenia o zmenách) s novými údajmi. Zmenené údaje sa uplatnia po potvrdení akceptácie 
zmeny spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., najskôr však od nasledujúceho fakturačného obdobia.

7. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú v deň jej odoslania Zákazníkovi.
8. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobených poruchou počas doručovania prostredníctvom 

siete internet. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia Zákazníka do siete internet, alebo 
vzniknuté z dôvodu akejkoľvek nemožnosti Zákazníka pripojiť sa /získať prístup do siete internet.

9. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry sa Zákazník zaväzuje bezodkladne o tejto skutočnosti informovať spoločnosť SLOVNAFT, a.s., 
prostredníctvome-mailovej adresy: efaktury@slovnaft.sk. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa 
elektronická faktúra považuje za riadne doručenú a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., nie je povinná jej odoslanie preukazovať. 

Konajúca osoba svojím podpisom potvrdzuje, že je v tejto veci oprávnená v mene Zákazníka konať.
Doplňujúce informácie:
• Vyplnený a podpísaný Súhlas prosíme zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: kontaktne.centrum@slovnaft.sk
• O doručení Súhlasu a jeho spracovaní nebude Zákazník automaticky notifikovaný.

E-mailové adresy, na ktoré  
budú zasielané elektronické 
faktúry (uviesť max. 3 e-maily):

podpis / pečiatka

Miesto:

Dátum:
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