POVOLENÍ K PROVÁDĚNÍ INKAS SIPO
DIRECT DEBIT MANDATE
Pouze pro platby v CZK z CZK účtu na CZK účet v ČR
For payments in CZK from CZK account to CZK account in CR
Nový / New

Změna / Change

Zrušení / Cancellation

Vyplňte pouze část A / Fill in part A only

Vyplňte část A a B / Fill in part A and B

Vyplňte část B a C / Fill in part B and C

Údaje o plátci / Payer
Číslo účtu plátce / Payer´s account number

Kód banky / Bank
code

Měna / Currency

6100

CZK

Údaje o platbě / Details of payment
Spojovací číslo SIPO / SIPO connecting number

Platnost od / Validity from

Účel obchodu pro částku EUR 15.000 a vyšší, resp. její ekvivalent v jiné měně. Vyžadováno dle zákona 253/2008 Sb., v platném znění. /
Purpose of banking deal for amount EUR 15.000 and higher or its equivalent in other currency. Required by Act No. 253/2008 Coll., as
amended.

A: Údaje při zadání nového příkazu/ nové údaje při změně / Data for set up of new order / Updated data in case of change
Údaje o inkasu / Details of payment
Měsíční limit na celkovou platbu v CZK *) / Monthly limit of the total payment in CZK *)

Platnost do / Valid until

Do odvolání / Until further notice

Do dne / Until the date of

Zrušit po úmrtí **)/ Cancel after
death**)
B: Původní údaje (pouze u změny) / Original data (only in case of change)
Údaje o inkasu / Details of payment
Měsíční limit na celkovou platbu v CZK *) / Monthly limit of the total payment in CZK *)

C: Zrušení / Cancellation
Datum zrušení souhlasu / Date of mandate cancellation
Klient svým podpisem na příkazu stvrzuje, že se seznámil s podmínkami uvedenými ve Všeobecných obchodních podmínkách Equa bank a. s., v
Oznámení Equa bank a. s., o podmínkách provádění platebního styku a že s nimi souhlasí. / By signing the order, client confirms he acquaints with
terms and conditions stated in General Business Terms and Conditions of Equa bank a. s. and in Notice of terms and conditions of payment services of
Equa bank a. s. and he agrees with them.

Datum a místo vystavení / Date and
place of issue

Razítko a podpi s(y) příjemce/ Stamp and Razítko a podpis(y) plátce dle podpisového
vzoru / Stamp and signature(s) of payer
signature(s) of beneficiary
according to signature specimen

*) Limitní částkou se rozumí částka, kterou plátce mohl rozumně očekávat pro celkovou platbu SIPO. V případě, že žádost o inkaso bude přesahovat
výši limitní částky, inkaso nebude provedeno. / The limit amount means an amount that the payer might reasonably expect as a total sum
payments SIPO. If the request exceeds the limit amount, the direct debit will not be performed.
**) Nepovinný údaj. Označte pouze v případě požadavku omezení platnosti příkazu pro případ úmrtí majitele účtu. / Optional. Tick if you wish to limit
validity of an order for the event of an account owner´s death.

