
Üzleti Inverz Csomag 
 
 
Az elfogadott utalványokat az elfogadóhelyeinknek külön kialakított postai 
szolgáltatással, kedvező díjjal, azaz 900 Ft + ÁFA-val, utólagos elszámolással 
(feladáskor ingyenesen), bármely postacsomag felvételre kijelölt postahelyen 
feladhatja Üzleti Inverz Csomag küldeményként.  
 

A küldemények csomagolásáról, címzésről, feladásáról, 
szállításáról és ezek számlázása 

A termék alapdíjába épített szolgáltatások:  

 értékbiztosítás (maximum 500 000 Ft), azaz értéknyilvánítással feladott 
csomag 

 garantált idejű kiszállítás 
 

Tömeg- és mérethatárai 

 A küldemények tömege maximum 30 kg lehet,  

 A küldemények címoldalának legkisebb mérete 12 cm x 17,5 cm, 

 A küldemények hosszúsága + szélessége + magassága nem 
haladhatja meg a 300 cm-t,  

 A küldemények leghosszabb kiterjedésbeli mérete maximum 200 cm 
lehet. 

 

Csomagolása, címzése 
 

Az egyedi Üzleti Inverz Csomag feladásánál ügyeljen arra, a belső- és külső 
csomagolás lezárása olyan legyen, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a 
tartalomhoz ne lehessen hozzáférni. Választhat sima borítékot, talpas borítékot vagy 
bármilyen dobozt. 
 
A küldeményre az utalványok valós értékét kell feltüntetni, de minimum 50 001-, 
maximum 500 000,- Ft-ot. 
 

Speciális lezárás  

Az 50.001 Ft és 100.000 Ft közötti értéknyilvánítással feladott csomagok 
csomagolóanyagának összeérő széleit, vagy – amennyiben zsineggel át van kötve – 
a kötöző zsineg végeit lezáró címkével (ez lehet etikett vagy kör alakú öntapadós 
címke) kell ellátni úgy, hogy azok nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne 
lehessen hozzáférni. A teljesen felragasztott lezáró címkét úgy kell aláírni, vagy 
egyedi bélyegzőlenyomattal ellátni, hogy annak egy része a lezáró címkére, a másik 
része a burkolatra kerüljön. A lezáró címkék nem fedhetik egymást és nem érhetnek 
össze. 
 
A 100.001 Ft és 500.000 Ft közötti értéknyilvánítással feladott csomag burkolatát 
vésett pecsétnyomóval készített viaszpecséttel úgy kell lezárni, hogy a 
csomagolóanyag szárnyait vagy a zsineg végeit lefogja.  



A küldemény egyedi azonosítást és oldhatatlan kötést biztosító eszközzel, pl. 
plombával is lezárható. Az átkötéshez csak egy darabból álló, csomómentes zsineg 
használható. Az ily módon történő lezárás kisebb értékbiztosítás esetén is 
alkalmazható.  
Amennyiben a speciális lezárást a feladó nem végzi el, a posta, díj ellenében, postai 
lezáró szolgálat keretében ezt megteszi. 
 
 
Pontos címzés 
 
Címzésként kérjük feltüntetni a címzettet – Posta Paletta Zrt, 1818 Budapest–, a 
csomag bal fölső sarkába a feladót – az elfogadóhely neve és pontos címe –, 
valamint nyomtatott nagybetűvel az „Üzleti Inverz Csomag” kifejezést, továbbá az 
utalványok értékét számmal, betűvel.  
 

 
A feladáshoz szükséges az „KÖNYVELT KÜLDEMÉNYEK FELADÓVEVÉNYE” c. 
nyomtatványt kitölteni, mely bármely postán beszerezhető. Az utalványok értéke 
számmal és betűvel kerüljön feltüntetésre a nyomtatványon. 
A küldemény átvételét „könyvelt küldemények feladóvevénye” szelvény igazolja a 
ráragasztott Küldeményazonosítóval. 
Lásd a következő a példát: 
 
 

 
 

Kifizetés 
 
Rövid kifizetési határidőt biztosítunk, az utalványok ellenértékét a feldolgozó 

üzemünkbe való beérkezést követően, a szerződésben meghatározott munkanapon 

átutaljuk az Ön által megadott számlaszámra. 


