Z A W I A D O M I E N I E* )
o nadaniu przekazu telegraficznego
Dn.

19

r. został nadany w tut. plac.

przekaz telegraficzny
(nr pocztowy) nr stempla okr.

na kwotę zł

gr

słownie
złotych
grosze
jak wyżej

Nadawca
(imię, nazwisko i adres)

Adresat
(imię, nazwisko i adres)

*) Zawiadomienie służy tylko
do sprawdzenia prawidłowości wypłaty przekazu telegraficznego. Patrz wskazówki na
odwrocie.
Stempel okr.

podpis

gr

Razem

gr

zł

Odtelegrafowano
dn.

MDT

(placówka nadawcza)

g. m.

S tarannie prz echowywać
Dowód nadania przekazu telegraf.
(pokwitowanie)
Opłata

do

Przekaz telegraficz ny

nr

(telegraficzny)

pocztowa
telegraficzna

Podpis
/

dn.

sł.

MDT

(wskazówki służbowe)

Nadawca

(nr pocztowy) nr stempla okr.

(imię i nazwisko)

ozn. kod.

słownie
złotych

poczta

złotych
grosze
jak wyżej

Adresat

gr

(ulica, nr domu, nr mieszk.)

(placówka oddawcza)

(imię i nazwisko lub nazwa instytucji)

złotych

gr

zł
zł

g., m.
NADAWCA

słownie
złotych

zero zł zero gr

Kazimierz Świtoń
grosze
jak wyżej

(imię i nazwisko lub nazwa instytucji)

Katowice ul. Mikolowska 30/7

40-066
ozn. kod.

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

Katowice

Kazimierz Świtoń

poczta

ADRESAT

40-066

Adres nadawcy

ozn. kod.

ozn. kod.

Katowice
poczta

poczta (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

stempl. okręg.

Nr nadania

(imię i nazwisko)

Katowice ul. Mikolowska 30/7

Korespondencja

Dzień nadania

nazwa placówki

gr

dodatkowa zł

Uwagi
służbowe

Podpis
Podgiąć pod odcinek przekazu przed włożeniem do maszyny do cechowania przekazów

Wypełnia czytelnie placówka nadawcza zaraz po przyjęciu i skontrolowaniu przekazu

ozn. kod.

Odcinek ten placówka nadawcza odcina i przesyła w kopercie Nr 9 do urzędu przeznaczenia

Datownik

Do

Opłata
za telegram z ł

(Części zakreślone tłustą linią wypełnia nadawca)

opłata pocztowa
zł
podpis przyjm.

gr
Kontrola telegrafu

podpis kontr.

podpis

Dzień nadania

Nie wypłacać pie niędzy
na podstawie tego z awiadomie nia

podpis przyjm.

Nr nadania

Uwaga! Reklamację dotyczącą przekazu można
składać w palcówce poczt. w terminie 1 roku od
dnia następnego po dniu zawarcia umowy.
Nadawca przekazu pocztowego uiszcza dodatkową opłatę za:
zwrot do nadawcy przekazu pocztowego po wyczerpaniu, zgodnie z przepisami, możliwości jego
doręczenia lub wydania odbiorcy.
Niepodjęta przez nadawcę kwota zwróconego
przekazu pocztowego pozostaje w depozycie Poczty Po lskiej.

Uwaga!
1. Postępowanie placówek poczt. z zawiadomieniem o nadaniu
przekazu telegraficznego normuje Regul. II P9.
2. Jeśli kwota wypłacona nie jest zgodna z kwotą podaną w
zawiadomieniu lub jeśli cechy nadawcze przekazu telegraficznego w zawiadomieniu nie są zgodne z cechami nadawczymi, wpisanymi do księgi wypłaconych przekazów, placówka
poczt. wypełnia rubryki na dole zawiadomienia ściśle wg
nadruku.

Data wpłaty

Nr wypłaty

Stempel okręg.
pl. oddawczej

podpis

