PLATOBNÝ PRÍKAZ DO ZAHRANIČIA/NA ÚHRADU CUDZEJ MENY
FOREIGN PAYMENT ORDER

1. Splatnosť/Processing date

2. IBAN platiteľa/Payer’s IBAN

3. Názov účtu a adresa platiteľa/Payer’s account name and address

4. Mena/Currency

5. Suma/Amount

6. Poplatky iných bánk znáša/Other bank’s charges are borne by
SHA/príjemca/beneficiary
OUR/platiteľ/payer

7. Expresná platba/express payment
Nepovinné pole, vypĺňajte len v prípade, ak žiadate platbu spracovať ako expresnú
Optional field, fill in only if you request the payment to be processed as express

8. Číslo účtu príjemcu alebo IBAN*/Beneficiary’s account number or IBAN*

9. Názov účtu príjemcu a adresa príjemcu/Beneficiary’s account name and address
1. Názov/meno príjemcu/Name of company or beneficiary

2. Ulica/Street

3. Mesto, PSČ/City, postal code

4. Štát/State

2
3
4
10. Swift kód (BIC)*/Swift code (BIC)*
* v prípade platieb do EÚ a EHP platí povinnosť uvádzať IBAN a Swift kód (BIC)/in case of payments to EU and EEA,
IBAN and Swift code (BIC) are obligatory

11. Názov a adresa banky príjemcu/Beneficiary’s bank name and address
1. Názov banky príjemcu**/Beneficiary’s bank name**

2. Ulica/Street

** povinné polia v prípade neuvedenia Swift kódu (BIC)/obligatory fields if Swift code (BIC) is not filled in

3.Mesto, PSČ**/City, postal code**

4. Štát**/State**

1
2
3
4
12. Informácia pre príjemcu (nepovinné pole)/Information for beneficiary (optional field)

15. Dátum a miesto/Date and place

14. Kontakt/Contact

16. Podpis a pečiatka (ak je povinná)/Signature and stamp (if obligatory)

Identifikácia predkladateľa/
Submitted by

Originál pre Tatra banku/Original for Tatra banka
TB800c

Prevzal (dátum, meno a podpis pracovníka)

94512

Tlačivo vypĺňajte čitateľne, modrým perom, podľa predpísaného vzoru.
Complete the form readably, in blue ink, according to the specimen.

13. Dodatočné inštrukcie pre banku (nepovinné pole)/Additional instructions for the bank (optional field)

Vyplní banka

Upozornenie: Za správnosť vyplnenia zahraničného platobného príkazu zodpovedá klient v zmysle Všeobecných obchodných podmienok Tatra banky, a. s. Ak nie je uvedené inak, polia sú povinné.
Warning: The client takes responsibility for the correct completing of the Foreign Payment Order in accordance with the General Business Conditions of Tatra banka, a. s. If not specified otherwise, fields are obligatory.
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