
Číslo Zákazníka (VS):
ID Zamestnanca:

Mandát na inkaso v SEPA pre SKPAY, a. s.

Referencia mandátu**:

Nový Zmena Zrušenie

vyplňte všetky políčka označené *

Názov platiteľa*:

Adresa*:
Ulica* Číslo*

PSČ* Mesto*

Štát

Číslo účtu*:

E-mail*

Názov príjemcu: SKPAY, a. s.

CID - identifikátor príjemcu: SK85ZZZ70000000095

Sídlo: Nám. SNP 35

PSČ, Mesto: 811 01 Bratislava

Štát: Slovenská republika

Typ platby*: Opakovaná platba Jednorazová platba
Poverenie podpísané*: 

Miesto*: Dátum*

Podpis*:

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

Doplňujúce údaje k mandátu na inkaso v SEPA
Platobný príkaz na odpísanie finančných prostriedkov z môjho účtu žiadam:

zasielať pravidelne vo výške _____ EUR v prípade, ak finančný zostatok na Poštovej karte klesne pod ______EUR
zasielať pravidelne vo výške ________ EUR ________ . deň v kalendárnom mesiaci 

Doplňujúce údaje o platiteľovi
Číslo dokladu totožnosti:

X/1412-802



Podpísaním tohto formulára splnomocňujete SKPAY, 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 SKPAY, 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. 
Podpísaním tohto mandátu na inkaso v SEPA súčasne súhlasíte s podmienkami SKPAY na realizáciu SEPA inkasa 
uvedenými v Obchodných podmienkach Poštová karta.

Platiteľ udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov  
v rozsahu údajov uvedených v SEPA mandáte. Tento súhlas udeľuje  
spoločnosti SKPAY, a.s., IČO: 46 552 723, so sídlom: Nám. SNP 35,  
811 01 Bratislava, na obdobie trvania SEPA mandátu a 10 rokov po  
ukončení spolupráce na základe tohto Mandátu na inkaso v SEPA pre SKPAY, a. s., pričom súčasne berie na vedomie, že
ďalšie podmienky spracovania osobných údajov sú uvedené v Obchodných podmienkach Poštová karta.

**vypĺňa sa v prípade zmeny a zrušenia mandátu.




