ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU
do Elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta
A. Prevádzkovateľ vozidla
Právnická osoba
Obchodné meno alebo názov *
Právna forma

**

Registrový súd

Zápis v obchodnom registri (oddiel, vložka č.)
alebo inom obdobnom registri (číslo) **

**

IČO **
IČ DPH

DIČ

*

**

E-mail *
Sídlo spoločnosti - Ulica a číslo *
PSČ *
Mesto *

Štát

*

Alebo
Fyzická osoba - podnikateľ
Meno a priezvisko alebo obchodné meno
Registrový súd
IČO

*

Zápis v obchodnom registri (oddiel, vložka č.)
alebo inom obdobnom registri (číslo) **

**

DIČ *

**

IČ DPH

**

E-mail *
Miesto podnikania - Ulica a číslo *
PSČ *
Mesto *

Štát

*

Štát

*

Alebo
Fyzická osoba - nepodnikateľ
Meno a priezvisko *
Dátum narodenia

Číslo OP alebo pasu *

*

E-mail *

Štátna príslušnosť

Trvalý pobyt - Ulica a číslo *
PSČ *
Mesto

*

*

B. Osoba podpisujúca zmluvu
Osoba
Vzťah k Prevádzkovateľovi vozidla:
Prevádzkovateľ vozidla
Meno a priezvisko

*

Dátum narodenia

*

*

Splnomocnený zástupca

Vodič vozidla
Číslo OP alebo pasu *

Číslo vodičského preukazu
Štátna príslušnosť

*

Adresa - Ulica a číslo
PSČ *

*

Telefón vrátane predvoľby

Mesto

Štát

*

E-mail

*
povinné polia pre tuzemských i zahraničných Prevádzkovateľov vozidiel
** povinné polia len pre tuzemských Prevádzkovateľov vozidiel
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*

C. Údaje k platbám
Spôsob platby za Mýto *
Hotovosť

Banková karta

Príkaz na úhradu (Bankový prevod)

Palivová karta

Spôsob platby za Zábezpeku / Služby *
Banková karta

Hotovosť

Palivová karta
Bankové spojenie (v prípade spôsobu platby príkazom na úhradu vyplňte bankové spojenie)
Názov banky
Kód banky
Číslo účtu
IBAN
BIC / SWIFT
Adresa zahraničnej banky
D. Údaje o vozidle
EČV vozidla *
Krajina registrácie
Kategória vozidla *

*

Jazdná súprava nad 3,5 t

N2

N3

M2

M3

Min. počet náprav vozidla *
Emisná trieda

*

Najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla *
Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy *
Pokovené sklá alebo iná úprava *

Áno

Nie

E. Predkladané doklady na overenie
Živnostenský list, koncesná listina alebo Výpis z obchodného registra alebo
iné potvrdenie právnej subjektivity
Občiansky preukaz alebo pas
Osvedčenie o evidencii vozidla alebo Technický preukaz
Osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty
Splnomocnenie
V prípade iných vymenujte doklady

Prehlasujem, že všetky údaje som vyplnil úplne a správne. Vyplnením tejto žiadosti o registráciu vyjadrujem svoj súhlas s tým, že
Správca výberu mýta a/alebo ňou poverené osoby budú moje údaje elektronicky ukladať za účelom ich spracovávania, používania
a vybavovania reklamácií. Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami Správcu výberu mýta, všeobecnými obchodnými
podmienkami Prevádzkovateľa systému a sadzobníkom poplatkov. Týmto splnomocňujem Správcu výberu mýta a
Prevádzkovateľa systému, aby pohľadávky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu účtovali podľa označeného spôsobu platby. Bez
označenia jedného z uvedených spôsobov platby bude platba vyžadovaná bankovým prevodom v mene Euro.

Súhlasím s tým, aby mi Správca výberu mýta a/alebo Prevádzkovateľ systému zasielal informácie (napr. marketingového a
prevádzkového charakteru) na e-mailovú adresu uvedenú zmluve.

Súhlasím

Nesúhlasím

