ORDIN DE PLATĂ-IEŞIRE DIN CONTUL CURENT INTERN (CCI)
PAYMENT ORDER FROM INTERNAL PAYMENT ACCOUNT (IPA)
VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI CU LITERE DE TIPAR
PLEASE FILL OUT THE FORM IN BLOCK CAPITALS

Numărul CCI:
IPA number:
Denumirea plătitorului (proprietarul CCI):
Payer (owner of the IPA):
Suma / Moneda:
Amount / Currency:
Suma în cuvinte:
Amount in words:
Numărul contului beneficiarului
(IBAN – obligatoriu în UE):
Beneficiary’s account number
(IBAN - obligatory in the EU):
Denumirea beneficiarului, adresa (strada, oraş, ţara):
Beneficiary’s name, address (street, city, country):
Banca beneficiarului, adresa (denumirea, oraş, ţara):
Beneficiary’s bank, address (name, city, country):
SWIFT (BIC) / coduri:
SWIFT (BIC) / codes:
Banca corespondentă:
Correspondent bank:
Titlul de plată:
Payment title:
Motivul plăţi (ex nr facturi, nr contractului):
Detail of payment (e.g. invoice, number of contract):

COMISIOANE / FEES
OUR – Plătitorul va suporta toate comisioanele / The originator will bear all of the payment transaction fees
BEN – Beneficiarul va suporta toate comisioanele / The beneficiary will incur all of the payment transaction fees
SEPA – Comisioane bancare comune pentru plăți în EUR / Shared transaction fees for EUR payments
SHA – Comisioanele bancare comune pentru celelalte plăți / Shared transaction fees for other payments

După expedierea ordinului dvs de plată aşteptaţi confirmarea de primire pe mailul dvs. În caz că în timpul zilei nu
vă contactăm în orice mod, înseamnă că ordinul dvs nu l-am primit.
After sending your Payment order you will receive a confirmation through your email. In case we do not contact you
within a day, we have probably not received your Payment order.

Data:						
Date:
				
AKCENTA CZ a.s.
www.akcenta.ro

+40 312 295 097
info@akcenta.eu

Semnătura:
Signature:

				

Sediul / Headquarters: Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, Republica Cehă
Adresa de contact / Contact address: Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové 2, Republica Cehă

