MANDÁT NA INKASO V SEPA
Typ SEPA inkasa
CORE
1. Referencia mandátu (číslo zákazníckeho účtu)

2. Príjemca
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., IČO 36 807 702, DIČ 2022427077, so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, zapísaná
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 47040/B (ďalej ako „Príjemca“)
Identifikátor príjemcu: SK07ZZZ70000000238
Podpísaním tohto formulára splnomocňujete (A) Príjemcu
na posielanie platobných príkazov Vašej banke za účelom
odpísania finančných prostriedkov z Vášho účtu a (B) Vašu
banku na odpísanie sumy finančných prostriedkov z Vášho
účtu, a to v súlade s platobnými príkazmi Príjemcu.

V prípade nesúhlasu s odpisom týchto finančných
prostriedkov, máte právo na refundáciu v súlade
s obchodnými podmienkami Vašej banky. Refundáciu je
nutné si uplatniť u Vašej banky v lehote do 8 týždňov odo
dňa odpisu finančných prostriedkov z Vášho účtu. Bližšiu
úpravu Vašich práv upravujú podmienky Vašej banky.

3. Platiteľ
Priezvisko a meno / obchodné meno:
Adresa trvalého bydliska / sídla:
4. Číslo účtu Platiteľa
Číslo účtu IBAN*:
Kód banky SWIFT (BIC)**:
Typ platby***:

opakujúca sa platba

jednorazová platba

Bankový účet použiť pre:

úhradu záloh

úhradu nedoplatku

vrátenie preplatku

Podpísaním tohto formulára zároveň v súlade s § 11 zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujete ako
Platiteľ súhlas Príjemcovi na správu, spracovanie a uchovanie osobných údajov uvedených v tomto formulári pre účely
realizácie procesu SEPA Inkasa. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania, pričom tento súhlas je
možno kedykoľvek písomne odvolať.
Vyplnený a podpísaný formulár prosíme zaslať na adresu: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09
Bratislava, alebo e-mailom na kontakt@slovakiaenergy.sk. Je nevyhnutné, aby ste okrem tohto Mandátu dali súhlas
s inkasom aj vo Vašej banke (osobne alebo cez internet banking). V banke si taktiež môžete dohodnúť limit a periodicitu
inkasa.
Prosíme, uveďte číslo bankového účtu pre inkaso vo formáte IBAN
Prosíme, uveďte 8-miestny identifikačný kód banky, v ktorej bude zriadené inkaso
Odporúčame Vám vyplniť pole pre opakované inkaso

V
Dňa
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