MOŽNOST PLATBY NÁJEMNÉHO PŘES SIPO
Město Brumov-Bylnice nabízí možnost hradit nájemné formou platby SIPO. Pokud chcete ušetřit
náklady na prováděné pravidelné měsíční platby a využít tuto možnost, stačí nám tuto skutečnost
sdělit spolu se svým spojovacím číslem.
Co je SIPO (Sdružené Inkaso Plateb Obyvatelstva)?
SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (televize, internet, voda, plyn, nájem atd.) do
jedné jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis jednotlivých provedených
plateb, takže máte kontrolu nad tím, co a kolik platíte. Vše zařídíte jednorázově a pak se už o nic
nemusíte starat - neposíláte žádné příkazy, žádné SMS, žádné maily. Všechny platby jsou
automaticky nastaveny do té doby než je zrušíte.
Jde o souhrn plateb, které probíhají pravidelně, ale většinou nejsou na stejnou částku.
Jak si SIPO pořídit?
1. Když si chcete zřídit tuto platbu, musíte si zajít na některé z kontaktních míst České pošty, zde si
zažádáte o přidělení spojovacího čísla SIPO. Spojovací číslo obdržíte na počkání. (Z internetu si
můžete na stránkách www.cpost.cz stáhnout formulář SIPO-žádost).
2. Jakmile Vám toto číslo přidělí, musíte projednat jednotlivé platby SIPO s dodavatelskými
organizacemi (např. elektrárenská, plynárenská společnost, příslušné bytové družstva, pronajímatel
bytu, atd.).
3. Pokud chcete tyto platby platit přímo z účtu, tak i s vaší bankou.
Po vyřízení všech formalit, bude pošta každý měsíc do poštovní schránky doručovat platební doklad
k úhradě plateb SIPO.
Detailní informace o SIPO platbách získáte od České Pošty, s.p.,na bezplatné lince 800 104 410,
na e-mailu info@cpost.cz nebo na www.sipo.cz.
Výhody pro plátce SIPO
•
•

•
•

včasná, pravidelná a bezstarostná úhrada různých plateb
úspora času – každému nositeli spojovacího čísla současně odpadá i starost zařizovat úhradu
jednotlivých plateb, jediné co musíte zabezpečit je zaplacení celého SIPO včas. Kdo si to
nastaví automaticky přímo na svém účtu, má obvykle po starostech, musí mít na účtu
k danému termínu splatnosti jen dostatek peněz na úhradu celého SIPO (v případě
sjednaného kontokorentu i tato starost odpadá).
nemusíte měnit příkazy k úhradě při změně částky, automaticky je do SIPO zařazena platba
v aktuální výši podle pokynů organizace, která ji do SIPO zařazuje
úspora nákladů – za zaplacení SIPO si pošta či banka účtuje jen jeden poplatek, ať už toto
inkaso zahrnuje jednu či deset položek, zatímco při platbě každé položky zvlášť se poplatek
násobí počtem realizovaných plateb

Jak provést úhradu SIPO?
•

v hotovosti na poště - 12 Kč
Platební doklad můžete zaplatit na kterékoli poště. Po zaplacení platebního dokladu Vám pošta
doklad vrátí potištěný výplatními znaky. Doklad vám zůstává.

•

v hotovosti u vašeho doručovatele
Platební doklad a peníze předáte proti potvrzení Vašemu doručovateli. Druhý den Vám
doručovatel vrátí doklad potištěný výplatními znaky tzn., že SIPO bylo zaplaceno.

•

bezhotovostně z Vašeho účtu vedeného u některé banky v ČR - cena dle banky
Vaší bance musíte dát svolení k inkasu SIPO. Ve stanovený den banka zaplatí z Vašeho účtu
platby SIPO.

•

jednorázovým příkazem k úhradě
Ve výjimečných případech lze uhradit platby SIPO jednorázovým příkazem k úhradě podaným ve
vaší bance. Pokyny jsou uvedeny na zadní straně platebního dokladu.

Poplatky za zavedení nebo zrušení platby SIPO se liší u jednotlivých bank, proto se ve své bance
informujte, zda je tato služba poskytnuta zdarma nebo bude zpoplatněna a jak.

Spojovací číslo už nyní máte na stálo a po dobu vašeho setrvání v systému SIPO se Vám
nezmění, tzn. že se můžete odstěhovat kamkoliv a číslo SIPO si vezmete s sebou!
Zrušení není žádné martýrium
Často se mnoho lidí domnívá, že když chtějí zrušit předepsanou platbu na SIPO, musí na poštu. Pošta
však je jen zprostředkovatelem platby. Chcete-li zrušit či změnit pravidelnou platbu, kterou máte na
SIPO, musíte vždy kontaktovat toho, kdo platbu předepsal, protože pošta toto změnit nemůže.
1. Žádnou platbu na rozpisu SIPO nemusíte vždy platit. Pokud nesouhlasí nějaká částka, lze
požádat o vyjmutí z platby SIPO. Musíte však na poštu, kde vám vystaví tzv. částečný doklad. Za
ten zaplatíte 5 Kč pro každou jednotlivou položku na SIPO, kterou skutečně budete chtít uhradit.
2. Kontaktujte toho, kdo vám platbu předepsal a požádejte o provedení změny. Čím dříve, tím
rychleji se změna provede.
3. Pokud vše zaplatíte a zpětně budete reklamovat částku na SIPO (pozor, vždy u toho, kdo ji
předepsal, poštu to opravdu zajímat nebude), ušetříte si papírování i nervy. Peníze se nikdy ze
SIPO neztratí, maximálně budete mít jinde přeplatek, který vám obratem na požádání vrátí.
Máte-li zájem o tento způsob úhrady, je třeba včas zařídit potřebné formality (bance či poště
nahlásit zřízení platby zhruba do poloviny měsíce, první platba pak proběhne v následujícím
kalendářním měsíci) a informovat nás prostřednictvím přiloženého formuláře, případně jiným
způsobem nám sdělit Vaše spojovací údaje.
V Brumově-Bylnici dne 12. 4. 2010
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