
MANDÁT
PRE INKASO SEPA
Referencia mandátu: (vyplní SSE)

Platí pre:    fyzická osoba  
(domácnosť)

   právnická osoba / fyzická osoba  
(podnikateľ) (vyplní zákazník)

Platí pre inkaso:    elektrina    plyn (vyplní zákazník)

Zároveň vás žiadam o zriadenie súhlasu k inkasu pre úhradu preddavkových 
platieb a faktúr pre odberné miesto číslo (odberné miesta čísla) ČOM:

ÚDAJE O PRÍJEMCOVI (DODÁVATEĽ)
Názov: Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE)
Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Identifikačné číslo: SK85ZZZ70000000483
Zákaznícka linka: Domácnosti: 0850 111 468 Podnikatelia: 0850 123 555   

ÚDAJE O PLATITEĽOVI
Meno a priezvisko /  
Obchodné meno: Dátum narodenia / IČO:

Adresa trvalého  
bydliska / Adresa sídla

Ulica:
Č. domu / (Č. súpisné): Č. vchodu / (Č. orientačné):
Mesto / Obec: PSČ:

Kontaktné údaje Telefón: Mobil:
E-mail:

Číslo účtu IBAN:
Kód banky (SWIFT-BIC):
„Podpísaním tohto formulára, splnomocňujete (A) Stredoslovenskú energetiku, a. s., 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 Stredoslovenskej energetiky, a. s.
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. Vaše práva ohľadne vyššie 
uvedeného poverenia sú vysvetlené vo vyhlásení, ktoré Vám môže poskytnúť Vaša banka.“
Platiteľ (Odberateľ) týmto prehlasuje, že je majiteľom uvedeného bankového účtu a všetky údaje, ktoré uviedol sú pravdivé.

Typ platby:    jednorázová    opakujúca sa

Pre úspešné zriadenie inkasa je nevyhnutné, aby ste okrem tohto Mandátu dali súhlas s inkasom aj vo Vašej banke.
Podpísaním tohto formulára zároveň beriete na vedomie, že Vaše osobné údaje uvedené v tomto formulári budú spracúvané za účelom 
realizácie úhrady preddavkových platieb a faktúr za elektrinu/plyn. Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 
písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a doba uchovávania údajov je 10 rokov od ukončenia zmluvy. Bližšie informácie 
o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.sse.sk v časti ochrana osobných údajov.

Dátum podpisu: Podpis platiteľa:

Referencia mandátu Tento údaj nevypĺňajte, doplní SSE. Číslo referencie mandátu slúži pre komunikáciu príjemcu (SSE) s bankou.
Meno a priezvisko /
Obchodné meno 

Uveďte, prosím, meno osoby/názov spoločnosti, ktorá bude zo svojho bankového účtu platiť inkaso za elektrinu 
alebo plyn.

Adresa trvalého 
bydliska / Adresa sídla

Uveďte, prosím, adresu trvalého bydliska osoby/sídla spoločnosti, ktorá bude zo svojho bankového účtu platiť 
inkaso za elektrinu alebo plyn.

Kontaktné údaje Uveďte prosím kontaktné údaje osoby/spoločnosti, ktorá bude zo svojho bankového účtu platiť inkaso  
za elektrinu alebo plyn, aby sme Vás v prípade potreby mohli kontaktovať.

Číslo účtu IBAN Uveďte prosím číslo bankového účtu pre inkaso v tvare IBAN. IBAN formát Vášho účtu zistíte vo Vašej banke.
Kód banky  
(SWIFT-BIC) 

Uveďte prosím identifikačný kód banky, v ktorej bude zriadené inkaso. Identifikačný kód  
Vám poskytne Vaša banka.

Typ platby Typ platby je predvolený ako opakujúca sa, aby bola zabezpečená úhrada všetkých faktúr  
a / alebo záloh počas platnosti mandátu.

Dátum podpisu Uveďte prosím dátum podpisu mandátu.
Podpis platiteľa Uveďte prosím podpis oprávnenej osoby pre zriadenie inkasného spôsobu platby  

za elektrinu alebo plyn.
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