
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B 
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432 
Call centrum: 0850 123 122, pracovné dni: 700 – 1600   Poruchový dispečing: 0800 121 333, nonstop

ŽIADOSŤ O ZMENU ÚDAJOV
OSOBNÝCH/PLATOBNÝCH

Žiadateľ (adresa trvalého pobytu/sídla spoločnosti)

Ulica, súpisné číslo/orientačné číslo

Meno a priezvisko/obchodný názov                                 

IČO/DIČ/IČ DPH (v prípade, ak je pridelené)

Mesto/Obec, PSČ E-mail

Dátum narodenia (v prípade FO)

Telefónne číslo

Adresa odberného miesta

Mesto/Obec, PSČ

Ulica, súpisné číslo/orientačné číslo 

Číslo odberného miesta (OM)  Číslo zákazníka (vyplní BVS, a.s.) 

Vyplňte všetky políčka označené

ŽIADAM O ZMENU:
(vyberte z možností) 

1. Mena a priezviska/obchodného názvu *□    Sídla spoločnosti/trvalého pobytu □   Korešpondenčnej adresy □  
    Adresy OM □                  Kontaktných údajov □
     nasledovne:

Ulica, súpisné číslo/orientačné číslo                      

Meno a priezvisko/obchodný názov           

Mesto/Obec, PSČ 

Telefónne číslo  E-mail  

2. IČO/DIČ/IČ DPH □     Právnej formy □     Štatutárneho zástupcu □

IČO DIČ IČ DPH        

Právna forma                       Štatutárny zástupca 

3. Zmena spôsobu platby 

Inkaso □     Bankový prevod □   Poštová poukážka □ 

4. Zmena bankového spojenia □ 

Číslo účtu v tvare IBAN                       

*  Žiadame predložiť doklad preukazujúci túto skutočnosť. V prípade zmeny priezviska, napr. po sobáši - sobášny list, OP k nahliadnutiu. V prípade zmeny názvu
    spoločnosti - výpis z OR k nahliadnutiu.

Zmenu údajov je zákazník povinný oznámiť BVS, a.s., písomne.

BIC 

FO-24-5-2-06



Miesto, dátum Podpis žiadateľa

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s informáciami, poskytnutými v súvislosti s infor-
mačnou povinnosťou spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (ďalej 
len BVS, a.s.) podľa článku 13 Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), a to 
prečítaním „Informácie o spracúvaní osobných údajov“ umiestnenej v kontaktných 
centrách BVS, a.s., alebo na internetovej stránke www.bvsas.sk.

Miesto, dátum Podpis pracovníka BVS, a.s.

Verifikácia správnosti a pravdivosti údajov zamestnancom BVS, a.s.

Doklad totožnosti:
Predložené doklady:
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