
 
 

 

 
POVOLENÍ K PROVÁDĚNÍ SIPO 
Direct Debit Mandate SIPO 
 
Pouze pro platby z CZK účtů /  
Only for payments from CZK accounts 

 
 
 
ÚDAJE O PLÁTCI / PAYER 

Číslo účtu / Account number Kód banky / Bank code Měna / Currency 

      4000 CZK 
 
 
 

 Nový / New  Změna / Change   
 
 
 
ÚDAJE O PLATBĚ / PAYMENT DETAILS 

Spojovací číslo / Connection number Účinnost od (měsíc / rok)  / with effect from (month / year) 

            

Limit v CZK na jednu platbu / Limit per 
payment in CZK 

Měna / Currency 

      CZK 
 
 

 Zrušení / Cancellation     
 
 
 

Spojovací číslo / Connection number Účinnost od (měsíc / rok)  / with effect from (month / year) 

            
 
 
Pokud je povolení k provádění SIPO / změna / zrušení doručeno Bance nejpozději dva pracovní dny před 20. kalendářním 
dnem v měsíci, platba SIPO bude provedena / změněna / zrušena následující měsíc. 
If a new direct debit mandate / change / cancellation is delivered to the Bank two working days before 20th day of a month at 
the latest, SIPO payment will be executed / changed / cancelled the next month. 

Platba SIPO bude inkasována z účtu plátce vždy 2 pracovní dny před 15. kalendářním dnem v měsíci. V případě 
nedostatečného disponibilního zůstatku na účtu nebude platba provedena. 
SIPO payment will always be executed two working days before the 15th day of a month. If available balance on the account is 
not sufficient, the payment will not be executed. 

 
 
 
 
...................................................... .......................................................................   ............................................ 
Místo a datum / Place and date               Faxový klíč / heslo / Fax key / password                          Razítko a podpis(y) /   
                                                                                                                                                             Stamp and signature(s) 
 

 
 

POUZE PRO VNITŘNÍ POTŘEBU BANKY / FOR BANK INTERNAL USE ONLY 

Signatures verified / Date 

 

 

 Input by: Checked by: 

Max banka a.s, Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4-Krč, OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 476, IČO: 14893649              
Volejte zdarma: 800 700 800, e-mail: info@maxbanka.eu, www.maxbanka.eu 
 


