Trvalý příkaz k úhradě Standing order

Zřizuji I set up

Měním I change

Ruším I cancel

Trvalý příkaz k úhradě ze svého běžného účtu na účet uvedeného příjemce. Tučně zvýrazněná pole se vyplňují při zřizování, změně i rušení trvalého příkazu.
The Standing order in respect of my current account in favour of the creditor´s account. Fill in bold framed fields in case of setting up, changing or cancelling the Standing order.

Číslo účtu plátce Debtor´s account number

Kód banky Bank code

Číslo účtu příjemce Creditor´s account number

Kód banky Bank code

0100
Měna Currency Částka Amount

Variabilní symbol Variable symbol Konstantní symbol Constant symbol Specifický symbol Specific symbol

Vyplňte v případě zřizování nového příkazu. Fill in in case of setting new Standing order.
Frekvence Frequency
Denní Daily

Měsíční Monthly

Týdenní Weekly
Datum platby Date of payment

2Měsíční 2nd Month
Den / Day

Čtvrtletní Quarterly

Pololetní Semiannually

2Týdenní 2nd Week

Roční Annually
Den / Day

Datum ukončení Ending date
Zrušit po úmrtí Cancel after death
Pouze majitel účtu Only account owner

Popis platby Payment description

Vyplňte v případě změny nebo rušení trvalého příkazu. Fill in in case of changing or cancelling of Standing order.
Měna Currency Částka Amount

Variabilní symbol Variable symbol Konstantní symbol Constant symbol Specifický symbol Specific symbol

Datum platby Date of payment

Datum platnosti změny Date of change

Popis, Frekvence Description, Frequency

Datum ukončení Ending date
Zrušit okamžitě Cancel immediate

Zrušit po úmrtí Cancel after death
Pouze majitel účtu Only account owner

Trvalý příkaz k úhradě musí klient předat Bance minimálně dva Obchodní dny před požadovaným datem provedení první platby / změny / zrušení trvalého
příkazu. Client must pass Standing order to the Bank at least two business days before providing the first payment / changing / cancelling of Standing order.

Datum vystavení Date of issue

Podpis(y) plátce dle podpisového vzoru Debtor‘s specimen signature(s)

