Štatutári, skontrolujte si
občiansky preukaz!
OD 1. 1. 2017 MUSÍ MAŤ AJ TEN VÁŠ:

1. Čip
2.
Bezpečnostný
kód BOK

******

LEN TAK SA DOSTANETE
DO ÚRADNEJ ELEKTRONICKEJ
SCHRÁNKY VAŠEJ FIRMY.
Vybavte si občiansky preukaz
s čipom a bezpečnostný kód BOK
čím skôr. Vyhnete sa tak čakaniu
pred koncom roka.
Viac na www.statutar.sk

Potrebujem to aj ja?
POTREBUJE TO KAŽDÝ ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA FIRMY,
KTORÁ JE ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI.

KDE SI TO VYBAVÍM?
O vydanie občianskeho preukazu s čipom (eID) môžete osobne požiadať na ktoromkoľvek
okresnom riaditeľstve PZ alebo v klientskom centre Ministerstva vnútra SR. Máte už občiansky
preukaz s čipom, ale nemáte k nemu aktivovaný bezpečnostný osobný kód BOK? Nevadí, na
rovnakom mieste vám ho dodatočne aktivujeme. Samotné vybavenie netrvá dlhšie ako 10 minút.

ČO AK SOM ŠTATUTÁR CUDZINEC?
V tom prípade potrebujete namiesto občianskeho preukazu s čipom (eID) doklad o pobyte s čipom
a bezpečnostný osobný kód BOK. Doklad o pobyte s čipom si vybavíte na oddelení cudzineckej
polície v mieste vášho pobytu. Bezpečnostný osobný kód BOK si aktivujete na ktoromkoľvek
oddelení cudzineckej polície, čiže nielen v mieste pobytu. Ak doklad o pobyte nemáte, musíte
na prístup do svojej schránky splnomocniť osobu, ktorá už disponuje dokladom s čipom (je jedno,
či občianskym preukazom, alebo dokladom o pobyte) a bezpečnostným osobným kódom BOK.

PREČO TO POTREBUJEM?
Občiansky preukaz s čipom (prípadne doklad o pobyte s čipom) a aktivovaným bezpečnostným
kódom BOK sú kľúčom do úradnej elektronickej schránky vašej firmy. Do nej vám už od 1. 1. 2017
začnú chodiť úradné zásielky, týkajúca sa vašej firmy (napríklad súdne rozhodnutie
alebo korešpondencia so Sociálnou poisťovňou). Preto je potrebné prezerať poštu v úradnej
elektronickej schránke pravidelne, aby ste boli nielen informovaní, ale aby ste nezmeškali žiadne
zákonné lehoty.

MÔŽE ÚRADNÚ ELEKTRONICKÚ SCHRÁNKU
MOJEJ FIRMY SPRAVOVAŤ NIEKTO INÝ?
Môže. Stačí, ak vybranú osobu splnomocníte. Daná osoba musí mať občiansky preukaz s čipom
(prípadne doklad o pobyte s čipom) a bezpečnostný osobný kód BOK. Splnomocniť ju môžete formou
listiny alebo elektronicky. Rovnako môžete aj nastaviť, čo všetko môže s vašou úradnou elektronickou
schránkou robiť. Pre štatutárov s trvalým pobytom mimo územia SR je toto jediná možnosť.

Viac na www.statutar.sk

