
 
LAMA energy a.s. – organizačná zložka                                                           

Sídlo: Šulekova 2, 811 06 Bratislava    
Telefón    Bankové spojenie – IBAN  IČO  IČ DPH 

+421 2 3241 0170  SK37 1111 0000 0011 2119 8003 45 890 935 SK4020 298 018 

E-mail  SWIFT Registrácia 
info@lamaenergy.sk  UNCRSKBX OR Okr. súdu Bratislava I., Odd. Po-1902/B 

 

Mandát na inkaso v SEPA 

 

Referencia mandátu (UMR):  

Príjemca:    LAMA energy a.s. – organizačná zložka, Šulekova 2, 811 06  Bratislava, SR 

Identifikátor príjemcu (CID):  SK75ZZZ70000000275 

Podpísaním tohto formulára splnomocňujete LAMA energy a.s. – organizačná zložka na posielanie platobných príkazov do Vašej 

banky na odpísanie sumy finančných prostriedkov z Vášho účtu a Vašu banku na odpísanie sumy finančných prostriedkov z Vášho 

účtu v súlade s platobnými príkazmi od LAMA energy a.s.- organizačná zložka. 

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. 

Vyplňte, prosím, všetky políčka označené *  

 

Názov platiteľa*: 

 

Adresa platiteľa*: 
 

 

Bankové spojenie (číslo účtu platiteľa IBAN, kód banky platiteľa SWIFT)*: 

 

Typ platby*: opakujúca sa platba   jednorazová platba 

Doplňujúce údaje k mandátu na inkaso SEPA: 

Číslo dokladu totožnosti/IČO: 

Tel. č./e-mail:  

Zástupca organizácie (vypĺňa sa len v prípade, ak je platiteľom organizácia) 

Meno a priezvisko: 

Číslo dokladu totožnosti: 

 

Podpísaním tohto formulára zároveň v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení udeľujem ako Platiteľ súhlas spoločnosti LAMA energy a.s. – organizačná zložka 

na správu, spracovanie a uchovanie osobných údajov uvedených v tomto formulári na účely realizácie procesu inkasa v SEPA. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do jeho odvolania, pričom tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. 

Osobné údaje je tiež oprávnený spracúvať aj sprostredkovateľ Príjemcu, ktorým je spoločnosť LAMA energy a.s., Gudrichova 763, 

747 41 Hradec nad Moravicí, ČR, IČO: 28262026 v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve. 

 

 

Miesto a dátum podpísania poverenia*     Podpis platiteľa* 

Poznámka: Vaše práva ohľadne vyššie uvedeného poverenia sú vysvetlené vo vyhlásení, ktoré Vám môže poskytnúť Vaša banka. 

 

 

 

x  

 

 

 

 

 


