Platobný príkaz - Úhrada v rámci
Pobočky ING na Slovensku /
Payment Order - ING In-house credit
transfer within accounts with ING
Office in Slovakia

Pečiatka, Podpis platiteľa/Stamp, Signature of Payer

Pečiatka banky/Prevzal
Bank stamp/Received by

Identifikácia predkladateľa/Submitted by

Čas prevzatia v banke / Time of receipt

Číslo účtu platiteľa/Payer's Account Number

Dátum splatnosti/Maturity Date (DDMMRR)

/

7

3

0

Mena/Currency

/
VS-Variabilný symbol/Variable Symbol *

.

0

Číslo účtu príjemcu/Beneficiary's Account Number

7

3

0

.

Suma/Amount

0

SS-Špecifický symbol/Specific Symbol

,

KS-Konštantný symbol/Constant Symbol

Účel platby- Informácia pre príjemcu/Remittance Information *

NázovEÚ
príjemcu/Beneficiary's
Name
a EHP

Referencia platiteľa/Payer's Reference

V súlade s Wholesale bankovými podmienkami ING Bank N.V., pobočka zahraničnej
banky zodpovedá klient za správnosť vyplnenia platobného príkazu/In accordance with
Wholesale Banking Conditions of ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky the client is
responsible for correct completing of this payment order

Pečiatka, Podpis platiteľa / Stamp,
Signature of Payer
Pečiatka banky/Prevzal / Bank
stamp/Received by

Miesto a dátum vystavenia/Place and date of issue

Doplňte pečiatku a podpis podľa podpisových vzorov k vášmu účtu / Stamp and sign the form in relation
with the signature card to your account
Pole vypĺňa zamestnanec banky / Filled in by the bank employee

Identifikácia predkladateľa /Submitted by

Uveďte meno a priezvisko predkladateľa prevodného príkazu / Name and Surname of the person submitting
the payment order

Čas prevzatia v banke / Time of receipt
Číslo účtu - platiteľa a príjemcu / The
account number of payer and beneficiary

Pole vypĺňa zamestnanec banky / Filled in by the bank employee
Pri úhrade v rámci pobočky ING na Slovensku musí byť účet uvedený v základnom tvare / In the payment
order for ING In-house credit transfer within accounts with ING office in Slovakia the account number must be
stated in basic format.

Dátum splatnosti / Maturity date

Uveďte požadovaný deň vykonania platobného príkazu. Ak údaj nie je vyplnený, úhrada bude vykonaná v
deň jej prijatia bankou v lehotách určených bankou / Maturity date. If the date is not stated, Credit Transfer
will be executed on the day when received by the bank within the cut off time.

Suma / Amount
Variabilný, Špecifický *
a Konštantný symbol / Variable, Specific
and Constant Symbols

Uveďte sumu úhrady / Amount
Uveďte po dohode s príjemcom a iba v prípade úhrady v rámci SR / Used only with SEPA Credit transfer
within Slovakia

Účel platby- Informácia pre príjemcu * /
Remittance information *

Údaj uvedený v tomto poli bude prenesený ako informácia príjemcovi / The information in this field will
be transferred to the beneficiary

Názov príjemcu / Beneficiary´s name

Uveďte názov príjemcu (meno a priezvisko, alebo názov spoločnosti) / Beneficiary´s name (name and
surname or the name of the company)

Referencia platiteľa / Payer´s reference

Maximálne 35 znakový alfanumerický údaj uvedený v tomto poli bude prenesený ako infomácia príjemcovi.
Pri úhrade v rámci SR sa vypĺňa len ak nie sú vyplnené polia Variabilný, Špecifický a Konštantný symbol /
Maximum 35 alphanumeric characters field, will be transferred to the beneficiary. Fill in the field only if
separate fields - Variable, Specific and Constant symbol is not filled in.

Miesto a dátum vystavenia / Place and
date of issue

Uveďte miesto a dátum vystavenia platobného príkazu / Place and date of the issuing of the payment order

*Nepovinný údaj / The field is optional

