
Žádáme Vás o / We ask you for  zadání / set up  změnu / change zrušení / cancellation

Vyplňte následující údaje příkazu / Fill in the following data of the order

IBAN plátce / Payer’s IBAN 

IBAN příjemce / Beneficiery’s IBAN 

BIC banky příjemce / BIC of the Creditor´s Bank

Název / jméno účtu příjemce / The name of the creditor´s account 

Částka / Amount   Měna / Currency

Variabilní symbol       Specifický symbol Konstantní symbol
Variable symbol1 Specific symbol1 Constant symbol1

Reference plátce2 / Debtor´s reference

Informace pro příjemce3 / Remittance information

SEPA Europřevod / SEPA Credit Transfer

Den splatnosti / Due date4 

Platnost od Platnost do5

Validity from Valid until

V případě víkendu/svátku SEPA Europřevod provést6 / In case of weekend/holiday to execute the SEPA Credit Transfer: před / before po / after

Místo a datum vystavení /
Place and date of issue

Razítko, podpis plátce /
Ordering customer´s stamp, signature

 Razítko banky / převzal /
Bank stamp/signature  

Trvalý příkaz (TP) na SEPA Europřevod v rámci ČR a SEPA / 
Standing Order (SO) for the SEPA Credit Transfer within CR and SEPA

 1 Nepovinný údaj / Optional field
 2  Nepovinné pole v maximálním rozsahu 35 znaků, údaj se vztahuje na platbu a bude zobrazen také příjemci / Optional field with max. length of 35 characters, the entered data will be transferred also to the debtor.
 3  Nepovinné pole v maximálním rozsahu 70 znaků, vyplněný údaj se zobrazí také příjemci / Optional field with max. length of 70 characters, the entered data will be transferred also to the creditor.
 4 V případě vyplnění více dní, dny oddělte čárkou / If you complete more days, days separate by commas.
 5 Pokud je TP do odvolání, nevyplòujte / Do not fill in case of valid SO until further notice.
 6 Pokud pole nebude vyplněné, SEPA Europřevod se automaticky provede v pracovní den před víkendem/svátkem / In case this is not fill in by the client, the SEPA Credit Transfer is automatically executed on the banking bussiness day before 

the weekend/holiday.

Do systému zadal
Entered into system by

Datum
Date

Podpis
Signature

Kontroloval
Checked by

E U R

I. V. IX.III. VII. XI.II. VI. X.IV. VIII. XII.

Měsíčně / Monthly

 Všeobecná úverová banka, a. s.
 Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, ID No. 31 320 155
 Commercial Register of the District Court in Bratislava 1
Section: Sa. Insert No.: 341/B

Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Praha
Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, ID No. 48 550 019
Commercial Register of the Municipal Court in Prague,
Sec. A, Insert No. 7735
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