Souhlas se SEPA inkasem / SEPA Direct Debit Mandate
Zřizuji 1 | I set up

Měním 1 | I change

Ruším 1 | I cancel

IBAN plátce 2 (Debtor’s IBAN)

Limit jednotlivé platby 7 (Single payment limit)

CZ

EUR

Název plátce 3 (Debtor’s name)

Platební schéma 8
(Payment Scheme)

Identifikační kód příjemce (CID) 4 (Creditor Identifier)

CORE

B2B

Typ inkasa 9
(Type of Direct Debit)
opakované
(recurrent)

jednorázové
(one-off)

Název příjemce 5 (Creditor’s name)

Frekvence 10 (Frequency)

Reference mandátu (UMR) 6 (Unique Mandate Reference)

Platnost od 11 (Valid from)

Denní | Daily

Týdenní | Weekly

Měsíční | Monthly

Čtvrtletní | Quarterly

Pololetní | Semiannually

Roční | Annually

Platnost do 12 (Valid until)
Neomezená | Unlimited

Adresa příjemce 13 (Creditor’s address)

Země příjemce 14 (Creditor’s country)

Plátce vždy vyplní pole s tučně zvýrazněnými názvy. Vysvětlivky jsou na zadní straně. Debtor ﬁlls in the ﬁeld names in bold. See notes on the back side.

Jméno kontaktní osoby v KB:

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

Tisk / Print

Vysvětlivky:
1. Označte křížkem jedno z možných polí – v závislosti na tom, zda chcete zřídit, změnit nebo zrušit Souhlas se SEPA inkasem (povinné pole).
2. IBAN plátce (povinné pole) – Uveďte Vaše 24 místné číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN vedené v Komerční bance, ze kterého má být SEPA inkaso odepsáno.
Číslo účtu ve formátu IBAN naleznete např. v záhlaví výpisu z účtu.
3. Název plátce (povinné pole) - Uveďte přesný název firmy nebo jméno osoby, která je plátcem SEPA inkasa, v maximální délce 70 alfanumerických znaků (včetně mezer).
4. Identifikační kód příjemce (CID) (povinné pole) – Uveďte kód (CID) o maximální délce 35 znaků. Tento údaj Vám sdělí příjemce.
5. Název příjemce (povinné pole) – Uveďte přesný název firmy nebo jméno osoby, která je příjemcem SEPA inkasa, v maximální délce 70 alfanumerických znaků (včetně mezer).
6. Reference mandátu (UMR) (povinné pole) – Uveďte identifikaci platby, na které jste domluveni s příjemcem. Je možné zadat až 35 alfanumerických znaků (včetně mezer).
Jedná se o obdobu variabilního symbolu v tuzemském platebním styku.
7. Limit jednotlivé platby (povinné pole) – Uveďte maximální částku, kterou povolujete strhnout z Vašeho účtu v rámci jednoho vyslaného příkazu k inkasu.
8. Platební schéma (povinné pole) – Určete křížkem, zda se jedná o SEPA inkaso spotřebitelské (CORE), a nebo podnikatelské (B2B).
9. Typ inkasa (povinné pole) – Určete křížkem, zda bude příkaz k SEPA inkasu vysílán opakovaně, nebo pouze jednorázově.
10. Frekvence (volitelně povinné pole) – Pokud zvolíte typ inkasa opakované, určete křížkem frekvenci opakování, ve které může příjemce vysílat příkazy k inkasu.
Pokud jste zvolili typ inkasa jednorázové, pole Frekvence nevyplňujete.
11. Platnost od (povinné pole) – Vyplňte datum, kterým nabývá souhlas se SEPA inkasem platnosti.
12. Platnost do (volitelně povinné pole) – Pokud má mít Souhlas se SEPA inkasem omezenou platnost, vyplňte konečné datum. Pokud je jeho platnost neomezená,
ponechte toto pole prázdné.
13.–14. Adresa příjemce (nepovinná pole) – Pokud si přejete blíže identifikovat příjemce, můžete vyplnit jeho ulici (P. O. Box), město, PSČ a zemi.
Legend:
1. Tick off one of the given fields – depending on what do you want to do, if to set up, change or cancel the SEPA Direct Debit Mandate (mandatory field)
2. Debtor’s IBAN (mandatory field) – Fill in the 24-digit account number in the IBAN international format, under which your account is kept with Komercní banka and from
which the SEPA Direct Debit should to be debited. The IBAN account number can be found, e.g., in the header of a statement of the account.
3. Debtor’s name (mandatory field) - Specify the precise name of the company or individual from which/whom the SEPA Direct Debit is transferred, up to 70 alphanumeric
characters including spaces.
4. Creditor Identifier (mandatory field) – Fill in the CID code, maximum up to 35 characters, which shall be provided by Creditor.
5. Creditor’s name (mandatory field) – Specify the precise name of the company or individual to which/whom the SEPA Direct Debit is transferred, up to 70 alphanumeric
characters including spaces.
6. Unique Mandate Reference (mandatory field) – Identify the payment using an identifier agreed upon with the creditor, up to 35 alphanumeric characters including spaces.
It is similar to the variable symbol used for domestic payments.
7. Single payment limit (mandatory field) – Fill in the maximum amount you agree to be debited from your account within one single SEPA Direct Debit order.
8. Payment Scheme (mandatory field) – Tick off wheather the SEPA Direct Debit is arranged in CORE (consumer) or B2B (business) scheme.
9. Type of Direct Debit (mandatory field) – Tick off wheather the SEPA Direct Debit is supposed to be recurrent or one-off.
10. Frequency (optionally mandatory field) – If you marked that SEPA Direct Debit is supposed to be recurrent, please tick off the frequency with which can the creditor send
out the SEPA Direct Debit orders. In case that the SEPA Direct Debit is one-off, do not mark anything in this field.
11. Valid from (mandatory field) – Fill in the date from which the SEPA Direct Debit Mandate should be effective.
12. Valid until (optionally mandatory field) – If the SEPA Direct Debit Mandate is supposed to be time-bouned, please fill in the terminal date. If the validity is boundless,
do not fill anything to this field.
13.–14. Creditor’s address (optional fields) – If you wish to identify the creditor in more detail, you can fill in the street (P. O. Box), town, postcode and country.

