Mandát na inkaso v SEPA
1. * Referencia mandátu
Typ SEPA inkasa:

CORE

2. Príjemca
ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Identifikátor príjemcu: SK90ZZZ70000000005
Podpísaním tohto formulára splnomocňujete (A) ZSE Energia, a. s., na posielanie platobných príkazov do vašej banky na odpísanie sumy finančných prostriedkov z vášho
účtu a (B) vašu banku na odpísanie sumy finančných prostriedkov z vášho účtu v súlade
s platobnými príkazmi od ZSE Energia, 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 *.
3. Platiteľ
*Meno a priezvisko/Názov spoločnosti
4. Trvalé bydlisko platiteľa/Sídlo spoločnosti
*Ulica

*Číslo domu

*Mesto

*PSČ

Štát

5. Číslo účtu platiteľa
*Číslo účtu/IBAN

*Typ platby

BIC (SWIFT)

opakujúca sa platba

Podpísaním tohto formulára zároveň v súlade s § 11 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení udeľujem
ako Platiteľ súhlas ZSE Energia, a. s., na správu, spracovanie a uchovanie osobných
údajov uvedených v tomto formulári na účely realizácie procesu SEPA Inkasa. Súhlas

so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania, pričom tento súhlas je možno
kedykoľvek písomne odvolať. Osobné údaje je tiež oprávnený spracúvať aj Príjemca,
ktorým je spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 35 823 551 v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej Zmluve.

*Miesto podpísania poverenia

*Meno a priezvisko

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO: 36 677 281, DIČ: 2022249295, IČ DPH: SK2022249295
Zapísaná v OR OS BA1, odd. Sa, vložka č. 3978/B
20180601_MOO_Mandat na inkaso_v_SEPA_SD.

*Dátum

*Podpis

Licencie: elektrina 2007E0254, plyn 2011P0166, finančný agent 189976
Kontakt: P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk, kontakt@zse.sk,
0850 111 555 pracovné dni: 7.00 – 19.00 h
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Inštrukcie pre vyplnenie formulára
Referencia mandátu:

Informáciu o Referencii mandátu Vám poskytneme na našej Zákazníckej linke 0850 111 555
alebo na kontakt@zse.sk alebo na ZSE Centrách.

Meno a priezvisko platiteľa:

prosíme, uveďte meno a priezvisko osoby, ktorá bude platiť inkaso za elektrinu alebo za plyn od ZSE Energia.

Číslo účtu/IBAN:

prosíme, uveďte číslo bankového účtu pre SEPA 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 a Dátum:

prosíme, uveďte miesto a dátum podpisu.

Podpis:

prosíme, uveďte váš podpis.

Vyplnený a podpísaný formulár prosíme zaslať na adresu: ZSE Energia, a. s., P.O. BOX 325, 810 00 Bratislava 1.
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. Z dôvodu možného zablokovania faktúry v prípade prvého inkasa odporúčame úhradu prvej faktúry po udelení mandátu zrealizovať vami jednorazovým
bankovým prevodom alebo poštovým poukazom.
Bankové spojenie pre bezhotovostnú platbu
Banka
Tatra banka
Slovenská sporiteľňa
VÚB

Číslo účtu
2649000047/1100
110800463/0900
270002107012/0200

Účet v tvare IBAN
SK72 1100 0000 0026 4900 0047
SK82 0900 0000 0001 1080 0463
SK11 0200 0000 2700 0210 7012

BIC (SWIFT)
TATRSKBX
GIBASKBX
SUBASKBX
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