Mandát na inkaso v SEPA
Referencia mandátu:
Príjemca: SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
Identifikátor príjemcu (CID): SK41ZZZ70000000402
Podpísaním tohto formulára splnomocňujete SWAN, a.s., na posielanie platobných príkazov do Vašej banky na
odpísanie sumy finančných prostriedkov z Vášho účtu a Vašu banku na odpísanie sumy finančných prostriedkov z
Vášho účtu v súlade s platobnými príkazmi od SWAN, a.s. 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 *.
Účastník:
*Meno a priezvisko účastníka
Trvalé bydlisko:
*Ulica

*Číslo

*Mesto

*PSČ

*Štát
Bankové spojenie:

*Číslo účtu/IBAN BIC (SWIFT)

* BIC (SWIFT)
*Typ platby

opakujúca sa platba

jednorazová platba

Podpísaním tohto formulára zároveň v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení udeľujem ako Platiteľ súhlas spoločnosti SWAN, a.s., na
správu, spracovanie a uchovanie osobných údajov uvedených v tomto formulári na účely realizácie procesu inkasa
v SEPA. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania, pričom tento súhlas je možno kedykoľvek
písomne odvolať. Osobné údaje je tiež oprávnený spracúvať aj sprostredkovateľ Príjemcu, ktorým je spoločnosť
SWAN, a.s., Borská 6, 841 04, IČO: 47 258 314, v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve.

*Miesto

* Dátum

* Podpis

Inštrukcie pre vyplnenie formulára

Referencia mandátu: prosíme, uveďte číslo účastníka (nájdete na faktúre od SWAN, a. s.).
Meno a priezvisko účastníka: prosíme, uveďte meno a priezvisko osoby, ktorá bude platiť inkaso za faktúry od
SWAN, a.s.
Trvalé bydlisko: prosíme, uveďte adresu Účastníka.
Číslo účtu/IBAN: prosíme, uveďte číslo bankového účtu pre inkaso vo formáte IBAN. IBAN formát Vášho účtu
môžete zistiť vo vašom internet bankingu, prostredníctvom internet kalkulačky Vašej banky alebo NBS:
http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/iban/vypocet-a-kontrola-iban-pre-slovenskurepubliku
BIC (SWIFT): prosíme, uveďte 8-miestny identifikačný kód banky, v ktorej bude zriadené inkaso. Identifikačný
kód banky môžete nájsť na internetovej stránke Vašej banky alebo prostredníctvom prevodníka NBS:
http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/sips/prevodnik-sk
Typ platby: pole je predvyplnené voľbou pre opakované inkaso, t.j. spôsob platby bude platný pre všetky faktúry
počas platnosti mandátu.
Miesto podpísania poverenia a Dátum: prosíme, uveďte miesto a dátum podpisu.
Podpis účastníka: prosíme, uveďte Váš podpis.
Vyplnený a podpísaný formulár prosíme zaslať na adresu: SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
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.

