Schválené pre (krajiny): Slovensko

Jazyk: slovenský
Hlavička textov:

Mandát na inkaso v SEPA
Referencia mandátu:
Názov a logo príjemcu:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50
042 48 Košice

Schválenie vyhlásenia:
Podpísaním tohto formulára splnomocňujete (A) Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48
Košice (VVS, a.s.) na posielanie platobných príkazov do Vašej banky na odpísanie sumy finančných prostriedkov z Vášho
účtu a (B) Vašu banku na odpísanie sumy finančných prostriedkov z Vášho účtu v súlade s platobnými príkazmi od
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.
V rámci Vašich práv máte právo na refundáciu od Vašej banky podľa zmluvných podmienok v zmluve s Vašou bankou.
Refundáciu si musíte vyžiadať do 8 týždňov so začiatkom odo dňa, kedy bola suma finančných prostriedkov odpísaná
z Vášho účtu. Vaše práva sú vysvetlené vo vyhlásení, ktoré môžete obdržať z Vašej banky.

Vyplňte všetky políčka označené *.
Povinné údaje:
1
2
3
4

Váš názov
* Názov platiteľa (ov)
Vaša adresa
*Ulica a číslo
*Poštové smerovacie číslo
*Mesto
*Štát

5

Vaše číslo účtu
* Číslo účtu - IBAN

6

*SWIFT BIC

7

** Názov príjemcu

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

8

** Identifikátor príjemcu

SK16ZZZ70000000076

9

** Ulica a číslo

Komenského 50

10

** Poštové smerovacie číslo
** Mesto

042 48
Košice

11

** Štát

Slovenská republika

Poznámka: Vaše práva ohľadne vyššie uvedeného poverenia sú vysvetlené vo vyhlásení, ktoré vám môže poskytnúť Vaša banka.

12
13

** Typ platby:
(Opakujúca sa platba alebo jednorazová platba)
Mesto podpísania poverenia
Miesto
Dátum

Opakujúca sa platba

Texty podpisov:

Podpis(y)
* Tu podpíšte

..............................................................
platiteľ

..............................................................
príjemca (v zastúpení za VVS, a.s.)

Informačné texty:
Iba pre potreby príjemcu

Mandát sa ruší, ak uplynula lehota 36 mesiacov odo dňa posledného zrealizovaného inkasa,
resp. na žiadosť platiteľa.

** inkasant vyplní údaje pred zaslaním platiteľovi
Počet vyhotovení: 1 x platiteľ, 1 x príjemca
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