
SOUHLAS S INKASEM V CZK
DOMESTIC DIRECT DEBIT MANDATE IN CZK

 Zadání  Změna  Zrušení
 Set up  Change  Cancelation

Číslo účtu plátce:           
Payer´s account number:

Název plátce: 
Name of the payer:

Název souhlasu(1): 
Name of the mandate:

Platnost souhlasu od: (DD/MM/RRRR) Platnost souhlasu do(1) (DD/MM/RRRR) 

Validity of mandate from: Validity of mandate until:

Poznámka(1): 
Note:

Číslo účtu příjemce:  Kód banky příjemce 
Beneficiary´s account number: Beneficiary‘s bank code

Variabilní symbol(1): Specifický symbol(1) 
Variable symbol:  Specific symbol:

Max. částka jedné transakce(1)/(2): Měna: 
Max. amount of one transaction  Currency:

Max. počet transakcí(1)/(3): Max. suma transakcí(1)/(4): 
Max number of transactions: Max amount of transactions:

Perioda – max. počet trans.(1)/(5): Perioda – max. částka trans.:(1)/(6): 
Period – max number of trans.: Period – max amount of trans.:

Perioda:  Měsíčně  Půlročně  Ročně  Týdně  Čtvrtletně:
Period: Monthly:  Semi-annualy  Annualy  Weekly  Quarterly:

_____________________________________ ______________________
Datum vystavení, podpis(y) oprávněné osoby dle podpisového vzoru (případně razítko) Datum převzetí/Razítko banky /
Issue date, Payer´s authorized signature(s) (optionally stamp) Date of receipt/Stamp of the bank

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(1) Nepovinný údaj
Optional

(2) Částka, kterou klient omezuje maximální částku jednoho vyšlého inkasa na základě došlé žádosti o inkaso
The amount by which the client limits the maximum amount of one outgoing direct debit based on the received direct debit request.

(3) Maximální počet inkas zaslaných pro daný souhlas s inkasem
Maximum number of direct debits sent for a given debit authorization

(4) Maximální částka všech inkas realizovaných pro daný souhlas s inkasem
Maximum amount of all direct debits made for a given direct debit authorization

(5) Údaj určuje, kolik inkas může být zasláno v nadefinovaném období
The data in the field determines how many collections can be sent in a defined period

(6) Údaj určuje maximální částku všech inkas zaslaných v nadefinovaném období
The data determines the maximum amount of all direct debits sent in a defined period
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