SOUHLAS S INKASEM
Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen „banka“) vyplňte čitelně, bez škrtání či přepisování.

Číslo účtu plátce (Můj Zlatý účet, tj. číslo

/ 7950

smlouvy o stavebním spoření / kód banky)

Název plátce:
(jméno klienta, resp. název firmy)

Zadání

Změna

(měsíc/rok)

(měsíc/rok)

Zrušení

Souhlas s inkasem na účet banky (účet stavebního spoření, úvěrový účet):
Číslo účtu příjemce

Kód banky

Limit (Kč)

Variabilní symbol

*)

Specifický symbol

*)

7950
**)

Platnost souhlasu od:

**)

Platnost souhlasu do:

V případě chybného vyplnění souhlasu s inkasem (dále jen „souhlas“) mě, prosím, kontaktujte na telefonním čísle / e-mailové adrese:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Klientem se rozumí účastník stavebního spoření ve smyslu zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, v platném
znění.
Částka může být inkasována pouze na účet (stavebního spoření, úvěrový), který je taktéž vedený v bance.
Klient bere na vědomí, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu nebude požadovaná platba inkasa provedena. Banka neodpovídá za sankce
stanovené a předepsané z důvodu neprovedení platby inkasa z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu plátce a neprovádí plnění vyplývající
z titulu předpisu těchto sankcí. Částečné inkaso nebude provedeno.
Klient bere na vědomí, že v případě, kdy bude žádost o inkaso přesahovat výši sjednaného limitu, inkaso nebude provedeno.
Klient souhlasí s tím, že nastavením souhlasu ze Zlatého účtu bude na účtu, v jehož prospěch má být inkasováno, změněn způsob platby na inkaso a
zadáno číslo Zlatého účtu.
Souhlas podepisuje klient, za klienta - právnickou osobu podepisují zmocnění zástupci. Podpis musí být v souladu s podpisovým vzorem, který je evidován
v bance. V případě, že podpis neodpovídá podpisovému vzoru, musí být ověřen úředně (notář, matrika, pracoviště Czech POINT), popř. ověřen k tomu
zmocněným zástupcem banky. V opačném případě nemůže být souhlas akceptován.

Místo vystavení: ………………………………………….

Podpis/y, příp. razítko klienta: ………………………………………………….……..
(dle podpisového vzoru)

Datum vystavení: …………………………………………

*)
**)

Nepovinný údaj.
Požadované datum první / poslední realizace platby (měsíc, rok).
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