ZMLUVA K MANDÁTU NA INKASO V SEPA
uzatvorená medzi spoločnosťou GEON, a.s., so sídlom Horská 11/C, 831 52 Bratislava, IČO: 35 925 566
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 4933/B (ďalej len
GEON, a.s.) a Platiteľom (ďalej len „Platiteľ“) spolu (ďalej len „Zmluvné strany“) (ďalej len „Zmluva“).
Platiteľ:
*Meno a priezvisko, titul: ____________________________________________________________________________
Trvalé bydlisko:
*Ulica: _________________________________________________________ *Číslo: ___________________________
*Mesto: ________________________________________________________ *PSČ: ___________________________
Štát: __________________________________________________________
E-mail:________________________________________________________ Telefónne číslo:_____________________
Bankové spojenie:
*Číslo účtu/IBAN: _______________________________________________ BIC (SWIFT) _______________________
1.

2.

3.

Platiteľ prehlasuje a svojim podpisom prehlasuje:
a) Že zriadil Mandát na inkaso v SEPA (ďalej len „inkaso“) uvedený v prílohe č. 1 tejto Zmluvy v prospech GEON, a.s.
z účtu Platiteľa.
b) Že súhlasí s evidenciou a spracovaním osobných údajov potrebných pre zavedenie inkasnej platby z účtu Platiteľa na
účet GEON,a.s. v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, číslo OP alebo pasu, číslo
bankového účtu, e-mail a telefónne číslo do interných informačných systémov GEON, a.s. a banky, v ktorej je GEON,
a.s. inkasantom.
c) Že je majiteľom bankového účtu, ktorý uviedol v inkase, je oprávnený disponovať s finančnými prostriedkami na tomto
účte, ako aj zriadiť inkaso v prospech GEON, a.s.
Zmluvné strany sa dohodli:
a) Že ak je výzva na inkaso neúspešná, môže GEON, a.s. vo vzťahu k faktúre túto výzvu opakovať. Platiteľ je povinný
skontrolovať, či inkasná platba prebehla úspešne a ak nie, tak bezodkladne informovať banku, v ktorej má Platiteľ účet.
V prípade neúspešného inkasa v prospech GEON, a.s. je Platiteľ povinný zabezpečiť úhradu svojich finančných
záväzkov voči GEON, a.s. náhradným spôsobom riadne a včas, tak, aby sa nedostal do omeškania s dôsledkami
v zmysle Zmluvy o združenej dodávky elektriny alebo plynu.
b) Platiteľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní oznámiť GEON, a.s. zmenu alebo zrušenie bankového účtu,
zavedenie alebo zmenu inkasného limitu dokladom preukazujúcim príslušnú zmenu potvrdením bankou Platiteľa.
c) Že inkaso môže Platiteľ zmeniť alebo zrušiť len písomne
d) Že GEON, a.s. zašle banke výzvu vo vzťahu k príslušnej faktúre iba v prípade, že v čase zasielania výzvy je platný
Mandát na inkaso v SEPA doručený GEON, a.s.
e) Inkaso nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zo strany Platiteľa.
f)
Inkaso zaniká:
Zmenou alebo zrušením účtu Platiteľa uvedeného v Mandáte na inkaso v SEPA,
Odmietnutím inkasa v banke, zdôvodu nesprávne zadaných údajov Platiteľa v banke Platiteľa
Odmietnutím inkasnej platby z účtu Platiteľa v prospech GEON, a.s. z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
na účte Platiteľa
Neopodstatneným požiadaním banky Platiteľa o refundáciu platby do 8 týždňov, bez súhlasu GEON, a.s.
Ukončením platnosti Zmluvy o združenej dodávky elektriny alebo plynu uzavretej medzi Zmluvnými stranami.
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami. Zmluvu je možné zmeniť len písomne po
vzájomnej dohode. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis. Táto
Zmluva je uzavretá slobodne bez jednostranne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali,
jej obsahu porozumeli a svojím podpisom potvrdzujú jej platnosť.

V Bratislave dňa: _________________

V Bratislave dňa: _________________

____________________________________
za GEON, a.s.
Ing. Jurika Roman – predseda predstavenstva
Andrej Liday – posdpredseada predstavenstva

________________________________________
Platiteľ
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