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Mandát na inkaso v SEPA 
 

 
PRÍJEMCA 
 
Názov príjemcu:    UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 
 
Sídlo príjemcu:    Plynárenská 7/A, 814 16  Bratislava 
 
Štát príjemcu:     Slovenská republika 
 
Zapísaný v obchodnom registri:  Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1555/B  
     (ďalej len „UniCredit Leasing“) 
 
Identifikátor príjemcu (CID):  SK43ZZZ70000000172 
 
 

PLATITEĽ 
 
Meno a priezvisko/Názov platiteľa: ...... 
 
Adresa/Sídlo platiteľa:   ...... 
 
Štát platiteľa:     ...... 
 
IBAN platiteľa:    ...... 
 
SWIFT/BIC platiteľa:    ...... 
 
Referencia mandátu (UMR):   ...... 
 
Typ platby:             Opakujúca sa platba    Jednorazová platba 
 
 
 
Podpísaním tohto formulára splnomocňujte: 
 
(A) UniCredit Leasing na predkladanie platobných príkazov do vašej banky za účelom odpísania sumy 
finančných prostriedkov z Vášho účtu a  
 
(B) Vašu banku na odpísanie sumy finančných prostriedkov z Vášho účtu v súlade s platobnými príkazmi od 
UniCredit Leasing. 
 
Tento súhlas je určený len pre transakcie firemných zákazníkov. Po odpísaní sumy finančných prostriedkov 
z Vášho účtu už nemáte nárok na jej vrátenie od svojej banky. Najneskôr do konca pracovného dňa pred 
dňom splatnosti prevodného príkazu ste však oprávnený požiadať Vašu banku neodpisovať finančné 
prostriedky z Vášho účtu. 
 
 
 
 
 

 
 V ...........................................  dňa .................................      ........................................... 
             podpis platiteľa 



 

 

UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 
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Inštrukcie pre vyplnenie formulára 
 
 
 
Referencia mandátu:  
vyplní UniCredit Leasing 
 
Meno a priezvisko platiteľa:  
uveďte meno a priezvisko osoby, ktorá bude platiť inkaso za splátky financovania. 
 
Číslo účtu/IBAN:  
uveďte číslo bankového účtu pre inkaso vo formáte IBAN. IBAN formát Vášho účtu môžete zistiť vo Vašom 
internet bankingu, prostredníctvom internet kalkulačky Vašej banky alebo NBS: 
http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/iban/vypocet-a-kontrola-iban-pre-slovensku-republiku  
 
BIC (SWIFT):  
uveďte 8-miestny identifikačný kód banky, v ktorej bude zriadené inkaso. Identifikačný kód banky môžete 
nájsť na internetovej stránke Vašej banky alebo prostredníctvom prevodníka NBS: 
http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/sips/prevodnik-sk  
 
Typ platby:  
označte krížikom vybraný spôsob platby, ktorý bude platný pre všetky platby inkasa počas platnosti 
mandátu. 
 
Miesto podpísania poverenia a Dátum:  
uveďte miesto a dátum podpisu 
 
Podpis platiteľa:  
Váš vlastnoručný podpis  
 
Vyplnený a podpísaný formulár prosíme doručiť osobne alebo zaslať na adresu:  
UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Plynárenská 7/A, 814 16  Bratislava 
 
 
Je nevyhnutné, aby ste okrem tohto Mandátu dali súhlas s inkasom aj Vašej banke (osobne alebo 
prostredníctvom internet bankingu). 
 
V banke si taktiež môžete dohodnúť limit a periodicitu inkasa. 
 
 
 
 

http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/iban/vypocet-a-kontrola-iban-pre-slovensku-republiku
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