Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 501/B, IČO: 31 340 890

SEPA Príkaz na úhradu
SEPA Payment Order

22
Potvrdenie prevzatia obchodným miestom
Bank’s stamp/Received by

IBAN – číslo účtu platiteľa/Payer’s Account Number
kontrolné
číslo
kód banky
predčíslo účtu

S K

6

5

0

číslo účtu

0

IBAN – číslo účtu príjemcu/Beneﬁciary’s Account Number
kód
kontrolné
krajiny
číslo
kód banky
predčíslo účtu

Zrýchlená platba/Express Payment

číslo účtu

Názov príjemcu/Beneﬁciary’s Name

BIC – kód banky príjemcu/Beneﬁciary’s Bank Code

Suma/Amount

EUR

cent

Dátum splatnosti [DD.MM.RR]/Maturity Date [DD.MM.YY]

,
VS – Variabilný symbol/Variable Symbol

.

SS – Špeciﬁcký symbol/Speciﬁc Symbol

.

KS – Konštantný symbol/Constant Symbol

Referencia platiteľa/Payer’s Reference
PB-40-042, platnosť od 1. 2. 2014, verzia 1 [

Informácia pre príjemcu/Remittance Information

Miesto a dátum vystavenia
Place and Date of issue

Predložil
Submitted by

Podpis, pečiatka platiteľa
Signature, Stamp of the Payer
]

Klient svojím podpisom súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami Poštovej banky, a.s., [ďalej len „VOP“] a súčasne potvrdzuje a zodpovedá za správnosť uvedených údajov v zmysle VOP.
With his/her signature, the Client accepts the General Business Terms and Conditions of Poštová banka, a.s. [hereinafter referred to as the „GBT&C“] and, at the same time, he/she conﬁrms and accepts liability for the correctness of the
information contained herein in compliance with the GBT&C.
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