Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36 442 151, IČ DPH: SK2022187453, DIČ: 2022187453
tel.: 0850 166 007, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk, www.ssd.sk

MANDÁT PRE INKASO SEPA
Referencia mandátu:
Príjemca:

(vyplní SSD)
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Identifikátor príjemcu: SK68ZZZ70000000013
Podpísaním tohto formulára splnomocňujete (A) spoločnosť Stredoslovenská distribučná, 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 Stredoslovenská distribučná, 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 od vašej banky. Vyplňte všetky políčka označené *.

PRÍJEMCA:
Názov:

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Adresa: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Zákaznícka linka: 0850 166 007
IBAN

E-mail:

prevadzkovatel@ssd.sk
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PLATITEĽ:
(1) EIC:
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*Obchodné meno/názov platiteľa:

ADRESA SÍDLA / TRVALÉ BYDLISKO:
*Ulica:

*Číslo:

*Mesto:

*PSČ:

*Štát:

BANKOVÉ SPOJENIE:
*IBAN

*BIC(SWIFT)

*TYP PLATBY
jednorazová platba

opakujúca sa platba

Podpísaním tohto formulára zároveň beriete na vedomie, že Vaše osobné údaje uvedené v tomto formulári budú
spracúvané za účelom realizácie úhrady preddavkových platieb a faktúr za el. energiu/plyn.
Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane
údajov (GDPR) a doba uchovávania údajov je 10 rokov od ukončenia zmluvy.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.ssd.sk v časti Ochrana osobných údajov.

*Miesto podpísania poverenia

*Dátum

*Podpis platiteľa

Inštrukcie pre vyplnenie formulára:
Referencia mandátu:
Referencia mandátu je nastavená na vašom zmluvnom účte. Tento údaj získate po kontaktovaní zákazníckej linky
spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., č. tel.: 0850 166 007 v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod. Pred
kontaktovaním zákazníckej linky si prosím pripravte číslo zmluvného účtu, pre ktoré si chcete zriadiť inkaso (tento údaj
nájdete na každej faktúre spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.)
Obchodné meno/názov platiteľa:
Prosíme, uveďte Obchodný názov/meno a priezvisko osoby, ktorá bude platiť inkaso za faktúry od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.
Adresa sídla/trvalé bydlisko:
Prosíme, uveďte adresu Platiteľa.
Číslo účtu/IBAN:
Prosíme, uveďte číslo bankového účtu pre 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-slovensku-republiku
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 podpísania poverenia a Dátum:
Prosíme, uveďte miesto a dátum podpisu.
Podpis platiteľa:
Prosíme, uveďte váš podpis.
Vyplnený a podpísaný formulár prosíme zaslať na adresu: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina.
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.
Zoznam ďalších EIC, ktoré budú Mandátom pre inkaso SEPA zastrešené:
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