Tiskopis vyplòujte èitelnì, èerným nebo modrým perem, podle pøedepsaného vzoru.
Complete the form readably, in black or blue ink, according to the specimen.

Razítko, podpis plátce
Stamp, Signature of Payer

Razítko banky/Převzal
Bank Stamp/Received by

SEPA-Europlatba
SEPA-Europayment
Čas převzetí
Time of receipt
IBAN plátce / Payer´s IBAN

Datum splatnosti / Due Date (DDMMRR)

IBAN pøíjemce / Beneficiary´s IBAN

BIC banky pøijemce / BIC of the Creditor´s Bank

Mìna / Currency

Èástka / Amount

VS – Variabilní symbol / Variable Symbol

SS – Specifický symbol / Specific Symbol

KS – Konstantní symbol / Constant Symbol

Informace pro pøíjemce / Remittance Information

Název, jméno úètu pøíjemce / The name of the creditor´s account

Reference plátce / Debtor´s Reference

V souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami VÚB, a.s. odpovídá
klient za správnost vyplnění platebního příkazu.
In accordance with General Business Terms and Conditions of VUB client
takes responsibility for correct completing of this payment order.
RS0640106

Místo a datum vystavení / Place and date of issue

Razítko, podpis plátce

Doplòte razítko a podpis podle podpisových vzorù k vašemu úètu.

Razítko banky/Pøevzal

Pole vyplòuje zamìstnanec banky.

Èas pøevzetí

Pole vyplòuje zamìstnanec banky.

IBAN plátce a pøíjemce

Uveïte úèet plátce a pøíjemce ve tvaru IBAN.

Datum splatnosti *

Uveïte požadovaný den vykonání platebního pøíkazu. Pokud údaj není vyplnìný, platba bude
vykonaná v den jejího pøijetí bankou v lhùtách urèených bankou.

BIC banky pøíjemce

8 nebo 11 místný BIC banky pøíjemce.

Èástka

Uveïte èástku pøevodu, pøed èástku ani za ni neuvádìjte interpunkèní znaménka. Pokud se jedná o èástku
pøevodu bez desetinných míst, není tøeba namísto desetinných míst doplnit znaky 0.

Variabilní, specifický a
konstantní symbol *

Uveïte po dohodì s pøíjemcem, údaje se zobrazí pøi transakci ve výpise z Vašeho úètu a budou pøenesené do banky pøíjemce.

Informace pro pøíjemce*

Údaj uvedený v tomto poli bude pøenesený do banky pøíjemce.

Název, jméno úètu pøíjemce

Uveïte název pøíjemce (jméno a pøíjmení nebo název spoleènosti).

Reference plátce *

Maximálnì 35 znakový alfanumerický údaj uvedený v tomto poli bude pøenesený do banky pøíjemce.

Místo a datum vystavení

Uveïte místo a datum vystavení platebního pøíkazu.

* Nepovinný údaj

