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Mandát na inkaso v SEPA 
/ SEPA Direct Debit Mandate 

 

Referencia mandátu – vyplní príjemca 
/ Mandate reference – to be completed by the creditor S  K M               

 

Podpísaním tohto formulára, splnomocňujete (A) UPC Broadband Slovakia, s.r.o. na posielanie platobných príkazov do 
Vašej banky na odpísanie sumy finančných prostriedkov z Vášho účtu a (B) Vašu banku na odpísanie sumy 
finančných prostriedkov z Vášho účtu v súlade s platobnými príkazmi od UPC Broadband Slovakia, s.r.o. V rámci Vašich 
práv máte právo na refundáciu od Vašej banky podľa zmluvných podmienok v zmluve s Vašou bankou. Refundáciu si 
musíte vyžiadať do 8 týždňov so začiatkom odo dňa, kedy bola suma finančných prostriedkov odpísaná z Vášho účtu. 
Vyplňte všetky políčka označené *. 
 

By signing this mandate form, you authorise (A) UPC Broadband Slovakia, s.r.o. to send instructions to your bank to debit your account and (B) your 
bank to debit your account in accordance with the instructions from UPC Broadband Slovakia, s.r.o. As part of your rights, you are entitled to a refund 
from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on 
which your account was debited. 
Please fill in all the fields marked by *. 

 

Váš názov / 
Your name *  

 Názov platiteľa (ov) / Name of the debtor(s) 
 

Vaša adresa / 
Your address 

* 
 

 Ulica a číslo / Street name and number 
 

  

 Poštové smerovacie číslo / Postal code Mesto / City 
 

 

 Štát / Country 
 

Vaše číslo účtu / 
Your account number *                                                                                     

 

 Číslo účtu – IBAN / Account number - IBAN 
 

               
 

 SWIFT BIC 
 

Názov príjemcu / 
Creditor’s name 

* 
UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 

 Názov príjemcu / Creditor name 
* SK48ZZZ70000000179 
 Identifikátor príjemcu / Creditor identifier 

* Ševčenkova 36 
 Ulica a číslo / Street name and number 

* 
851 01 Bratislava 

 Poštové smerovacie číslo / Postal code Mesto / City 
* Slovenská republika 
 Štát / Country 

 

 

Typ platby: / 
Type of payment: 

Opakujúca sa platba / Recurrent payment 

Mesto podpísania 
poverenia / City or 

town in which you are 
signing Miesto / Location 

 * Dátum / Date 

 

* Podpis(y) / Signature(s) 

 

Poznámka: Vaše práva ohľadne vyššie uvedeného poverenia sú vysvetlené vo vyhlásení, ktoré Vám môže poskytnúť 
Vaša banka. / Note: Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank. 


