Product sheet

Platby v hotovosti
cez Slovenskú poštu a.s.
Na základe Zmluvy so Slovenskou poštou a.s. (ďalej len Pošta)
môže ING Bank ponúknuť svojim klientom spracovanie platieb
v hotovosti v prospech účtu klienta v ING Bank, z ktoréhokoľvek
pracoviska Pošty prostredníctvom Poštového poukazu na účet
(ďalej len Poukaz).
Pošta je schopná priamo zabezpečiť aj vytlačenie samotného
tlačiva, vytlačenie kompletných údajov podľa želania klienta,
obálkovanie a zaslanie Poukazov na požadovanú adresu.
Spracovanie Poukazov na strane Pošty je vysoko automatizované,
nakoľko Poukazy obsahujú kompletnú informáciu v čiarovom kóde.
Tento produkt je vhodný najmä pre spoločnosti s veľkým počtom
zákazníkov, ako sú napr. poisťovne, lízingové spoločnosti,
prevádzkovatelia telefónnych sietí atď., ktorým môže ponúknuť
pohodlný alternatívny spôsob platenia za poskytované služby.

Spracovanie a valutovanie
hotovostných inkás
Postup

Čas/Valuta

1. Zákazníci Klienta ING Bank platia
Poukaz na pracoviskách Pošty.

Deň D

2. Detailná informácia o všetkých
spracovaných Poukazoch + celkové
čiastky sú v elektronickej forme
zaslané Poštou do ING Bank.

Deň D+1
do 19.00 hod.

3. Detailná informácia o všetkých
spracovaných Poukazoch + celkové
čiastky sú v elektronickej forme
zaslané klientovi ING Bank.

Deň D+2
do 12.00 hod.

4. Suma všetkých Poukazov
spracovaných Poštou v deň D je
zaúčtovaná v prospech účtu klienta
v ING Bank v troch položkách. (jedna
položka za každé spracovateľské
centrum Pošty, a toBratislava, Košice
a Rimavská Sobota).

Alt.I) Deň D+2
- štandard
Alt.II) Deň D+1
- zrýchlené
zúčtovanie*

* Zrýchlené zúčtovanie nie je možné zabezpečiť pre všetky
Poukazy, nakoľko nie všetky pracoviská Pošty sú schopné
spracovať ich v tomto režime. Naviac poplatok za položku pri
zrýchlenom režime je podstatne vyšší v porovnaní so štandardom.
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