
Trvalý platební příkaz zahraniční /  
International Standing Order

1

 
V případě faxovaného příkazu zde nalepte /  
In case of order by fax please affix here

Fax Authentication Number (FAN)

 Nový / New  	 Změna	/	Change	 	 	 Zrušení	/	Cancellation	

 Datum Splátky / Maturity    Částka / Amount 

 Bankovní spojení / Bank information 

 Jiné / Other       

Splatnost / Payable on      

 Týdně / Weekly   Měsíčně / Monthly   Čtvrtletně / Quarterly   Pololetně / Biannually   Ročně / Yearly

První platba / First payment   Poslední platba / Last payment 

V případě, že den splatnosti bude dnem pracovního klidu, žádáme platbu provést /   
If the executing day is labor free day, the payment will be carried out on

 Poslední pracovní den před datem splatnosti / Working day before  První pracovní den po datu splatnosti / Working day after

Částka / Amount         Měna pŚevodu / Transfer Currency 

Číslo účtu odesílatele / Ordering Account No.   

Poplatky / Charges    SHA    OUR    BEN
* Když není uvedeno, platba je provedena SHA / If not stated, the payment will be carried out as SHA.

Dodání trvalého příkazu bance nejpozději 3 pracovní dny před prvním provedením. / 
Submission to the bank not later than 3 working-days before first execution

Příjemce / Beneficiary

Název / Name   

Adresa / Address  

Kód země /        IBAN / Číslo účtu /  
Country code     IBAN / Account No. 

Banka příjemce / Beneficiary’s bank

Název / Name   

Adresa / Address  

Swift kód / BIC code  

Důvod platby (35 znaků na řádek) / Payment Details (35 characters per line)

          

          

Podpisy / Signatures:

Místo, datum / Place, Date  
                              

Razítko a podpisy /  
Stamp and Signatures   

Měna ¼ļtu / Account Currency

    Vymazat formulář
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