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S034 - Odpoveď na námietku k dobropisu na pohľadávku na 

úrok z omeškania - úrok  

článok 68 nariadenia (ES) č. 987/2009  
CDM: 4.2.0 

1. Globálna odpoveď na námietku k dobropisu na pohľadávku na úrok z 
omeškania *  

1.1. Referenčné číslo globálnej pohľadávky na úrok z omeškania pridelené veriteľským styčným 
orgánom *  

 
 
1.2. Referenčné číslo globálneho dobropisu na pohľadávku na úrok z omeškania pridelené 
veriteľským styčným orgánom *  

 
 
1.3. Referenčné číslo globálnej námietky k dobropisu na pohľadávku na úrok z omeškania 
pridelené dlžníckym styčným orgánom *  

 
 
1.4. Referenčné číslo globálnej odpovede na námietku k dobropisu na pohľadávku na úrok z 
omeškania pridelené veriteľským styčným orgánom *  

 
 
1.5. Celkový počet odpovedí na námietku k dobropisu na úrok z omeškania *  

 
 
1.6. Celková suma akceptovaných námietok k dobropisom *  

1.6.1. Suma *  

 
 
1.6.2. Mena *  

 
 
1.7. Dátum predloženia *  
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2. Individuálne odpovede na námietku k dobropisu na pohľadávku na úrok z 
omeškania *  

2.1.[1]. Individuálna odpoveď na námietku k dobropisu na pohľadávku na úrok z omeškania *  

2.1.[1].1. Identifikácia veriteľskej inštitúcie *  

2.1.[1].1.1. Identifikácia inštitúcie *  

 
 
2.1.[1].1.2. Názov inštitúcie *  

 
 
2.1.[1].2. Identifikácia dlžníckej inštitúcie *  

2.1.[1].2.1. Identifikácia inštitúcie *  

 
2.1.[1].2.2. Názov inštitúcie *  

 
 
2.1.[1].3. Odkazy *  

2.1.[1].3.1. Referenčné číslo globálnej pohľadávky na úrok z omeškania pridelené veriteľským 
styčným orgánom *  

 
 
2.1.[1].3.2. Referenčné číslo globálneho dobropisu na pohľadávku na úrok z omeškania pridelené 
veriteľským styčným orgánom *  

 
 
2.1.[1].3.3. Referenčné číslo globálnej námietky k dobropisu na pohľadávku na úrok z omeškania 
pridelené dlžníckym styčným orgánom *  

 
 
2.1.[1].3.4. Referenčné číslo globálnej odpovede na námietku k dobropisu na pohľadávku na úrok 
z omeškania pridelené veriteľským styčným orgánom *  

 
 
2.1.[1].3.5. Číslo individuálnej pohľadávky na úrok z omeškania pridelené veriteľským styčným 
orgánom *  

 
 
2.1.[1].3.6. Číslo individuálneho dobropisu na pohľadávku na úrok z omeškania pridelené 
veriteľským styčným orgánom *  

 
 
2.1.[1].3.7. Číslo individuálnej námietky k dobropisu na pohľadávku na úrok z omeškania pridelené 
dlžníckym styčným orgánom *  

 
 
2.1.[1].3.8. Číslo individuálnej odpovede na námietku k dobropisu na pohľadávku na úrok 
z omeškania pridelené veriteľským styčným orgánom *  
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2.1.[1].4. Osoba poberajúca dávky *  

2.1.[1].4.1. Informácie o osobe *  

2.1.[1].4.1.1. Priezvisko(-á) *  

 
 
2.1.[1].4.1.2. Meno(-á) *  

 
2.1.[1].4.1.3. Dátum narodenia *  

 

2.1.[1].4.1.4. Pohlavie *  

[01] Muž  

[02] Žena  

[98] Neznáme  

 
2.1.[1].4.2. Rodné priezvisko(-á)  

 
 
2.1.[1].4.3. Meno(-á)  

 
 
2.1.[1].4.4. Osobné identifikačné číslo *  

2.1.[1].4.4.1. PIN osoby v príslušnom členskom štáte *  

 
 
2.1.[1].4.4.2. PIN osoby v členskom štáte pobytu alebo bydliska  

 
 
2.1.[1].5. Výška dobropisu v mene veriteľa *  

2.1.[1].5.1. Suma *  

 
 
2.1.[1].5.2. Mena *  

 
 
2.1.[1].6. Kód odpovede *  

[01] Akceptujeme námietku  

[02] Neakceptujeme. Ďalšie informácie sa nachádzajú v prílohe  

[03] Opravené číslo zodpovedajúcej pohľadávky na úrok z omeškania je  

[04] Opravená suma dobropisu na pohľadávku na úrok z omeškania je  
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[99] Iné [vyplniť pole Iné]  

 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede“ = „03 - Opravené číslo zodpovedajúcej 
pohľadávky na úrok z omeškania je“:  

2.1.[1].7.1. Opravené číslo pohľadávky  

 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede“ = „04 - Opravená suma dobropisu na 
pohľadávku na úrok z omeškania je“:  

2.1.[1].8.1. Opravený dobropis  

 

Vyplňte nasledujúce údaje, ak „Kód odpovede“ = „99 - Iné [vyplniť pole Iné]“:  

2.1.[1].9.1. Iné  

 
 

 


