Údaje pre príjemcu o platobnom účte spotrebiteľa
na účely vykonávania platobných príkazov na inkaso
pri presune platobného účtu. Zmena mandátu na SEPA
inkaso CORE/B2B pri presune platobného účtu
Platiteľ [vypĺňa Platiteľ ]
Meno a priezvisko alebo obchodné meno
Trvalý pobyt, sídlo alebo miesto podnikania:
Ulica

Číslo

Obec

PSČ

Štát

týmto splnomocňujem prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb [ďalej len „prijímajúci poskytovateľ“], aby
oznámil údaje o platobnom účte Platiteľa vedenom prijímajúcim poskytovateľom Príjemcovi používajúcemu
inkaso na zúčtovanie finančných prostriedkov z platobného účtu Platiteľa.

Príjemca [vypĺňa Platiteľ ]
Názov príjemcu1
Sídlo príjemcu [adresa, PSČ, obec, štát]
IČO

Prijímajúci poskytovateľ [vypĺňa prijímajúci poskytovateľ ]
Obchodné meno: Poštová banka, a. s., odštepný závod 365.bank
Sídlo inštitúcie: Žižkova 9, 811 02 Bratislava
IČO: 31 340 890
Referencia mandátu [UMR]
CID - Identifikátor príjemcu

Typ SEPA inkasa: CORE
Údaje o platobnom účte vedenom prijímajúcim
poskytovateľom [IBAN]: S K 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Údaje o platobnom účte vedenom odovzdávajúcim
poskytovateľom [IBAN]: S K 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Typ mandátu: opakujúca sa platba

Vypĺňa Platiteľ
Dátum, od ktorého Príjemca môže predkladať platobné príkazy na inkaso z platobného účtu
Platiteľa vedeného prijímajúcim poskytovateľom2:

UT_11_365
Poštová banka, a. s., odštepný závod 365.bank
Žižkova 9, 811 02 Bratislava

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 501/B

IČO: 31 340 890
IČ DPH: SK7020000680

Doplňujúce údaje o Platiteľovi k mandátu na SEPA inkaso
Typ a číslo dokladu totožnosti alebo IČO
Telefónne číslo/e-mail
Štatutárny orgán obchodnej spoločnosti:
Meno a priezvisko
Typ a číslo dokladu totožnosti

Splnomocňujem (A) Príjemcu na predkladanie platobných príkazov na inkaso k prijímajúcemu poskytovateľovi
na odpísanie finančných prostriedkov z platobného účtu Platiteľa vedeného prijímajúcim poskytovateľom
a (B) prijímajúceho poskytovateľa na odpísanie finančných prostriedkov z platobného účtu Platiteľa vedeného
prijímajúcim poskytovateľom v súlade s platobnými príkazmi od Príjemcu.
V súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a plnení niektorých zákonov
v platnom znení udeľujem ako Platiteľ súhlas Príjemcovi3
na správu, spracovanie a uchovanie osobných údajov uvedených v tomto tlačive na účely realizácie procesu
zmeny inkasa v SEPA. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na lehotu neurčitú.

Podpis Platiteľa, miesto, dátum

Podpisy a pečiatka prijímajúceho poskytovateľa,
miesto, dátum

Totožnosť Platiteľa overil4:
Dátum:

Vysvetlivky:
1

Príjemca je osoba, ktorá predkladá do inštitúcie, v ktorej má Platiteľ zriadený platobný účet, príkazy na inkaso
[napríklad dodávatelia plynu, elektriny, telekomunikační operátori].

2

Uvádza sa dátum najskôr 20 pracovných dní odo dňa prijatia riadnej a úplnej žiadosti o presun platobného
účtu prijímajúcim poskytovateľom.

3

Je potrebné uviesť názov Príjemcu.

4

Ak Platiteľ vypĺňa a predkladá tlačivo osobne u prijímajúceho poskytovateľa, totožnosť Platiteľa sa overí
oprávnenou osobou prijímajúceho poskytovateľa, ktorá tlačivo prijala, a nie je potrebné úradné osvedčenie
pravosti podpisu Platiteľa.

Použité skratky:
SEPA: Jednotná oblasť platieb v eurách [Single European Payments Area].
CORE: CORE typ inkasa používajú podnikatelia na inkasovanie opakujúcich sa platieb za poskytnuté služby
predovšetkým od spotrebiteľov, v tomto prípade to môže byť fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ aj
právnická osoba.
IBAN: Medzinárodné bankové číslo účtu [International Bank Account Number].
UMR: Referencia mandátu [UMR – Unique Mandate Reference] je jedinečné označenie, ktoré slúži
na jednoznačnú identifikáciu inkasného vzťahu. UMR oznámi Príjemca [inkasant] Platiteľovi pri podpise
mandátu. Mandát je súhlas na realizáciu SEPA inkasa. Na základe neho je Príjemca inkasa oprávnený poslať
platobný príkaz na inkaso do banky Platiteľa.
CID: [Creditor Identifier] je jedinečný identifikačný údaj Príjemcu [inkasanta], ktorý prideľuje správca registra
príjemcov SEPA inkasa v štáte, kde Príjemca sídli, v Slovenskej republike je to Národná banka Slovenska.
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