Mandat Direct Debit prin SEPA
(SEPA-Lastschriftmandat)

IKK classic

Beneficiar / Zahlungsempfänger
IKK classic
Număr de identificare creditor: DE21ZZZ00000017342

- vă rugăm a se transmite în original - bitte im Original zusenden -

Gläubiger-Identifikationsnummer

Referința de mandat va fi pusă la dispoziție separat.
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Prin prezenta o împuternicesc pe IKK classic, să facă rețineri din contul meu în baza Mandatului de Direct Debit. În același timp emit instrucțiunea către banca mea, ca în baza Mandatului de Direct Debit să debiteze respectivele sume de pe contul meu, în favoarea lui IKK classic.
Ich ermächtige die IKK classic, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
der IKK classic auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Notă: În termen de opt săptămâni, începând cu data debitării, am dreptul să solicit restituirea sumei debitate. Se vor aplica prevederile convenite împreună cu banca mea. Sunt de acord cu reducerea termenului de notificare cu privire la termenul și la valoarea sumelor/primelor
debitate (notificare prealabilă ) la o zi. Prezentul mandat este suspendat, în cazul în care contul nu dispune de sumele necesare, pentru
a face respectiva debitare. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Mit der Verkürzung der Mitteilungsfrist
über den Termin und die Höhe der einzuziehenden Beiträge/Prämien (Vorabankündigung) auf einen Tag bin ich einverstanden. Sofern
das Konto keine erforderliche Deckung aufweist, ruht dieses Mandat.

Plătitor / Zahlungspflichtiger
Nume, prenume / Name, Vorname

Număr de asigurat / Versichertennummer

Stradă, număr / Straße, Hausnummer

Cod poștal, localitate / PLZ, Wohnort

Bancă (Nume) / Kreditinstitut (Name)

IBAN

BIC

Localitate, dată / Ort, Datum

Titular cont

(dacă diferă de plătitor)

Semnătură / Unterschrift

/ Kontoinhaber (wenn dieser vom Zahlungspflichtigen abweicht)

Nume, prenume / Name, Vorname
Stradă, număr / Straße, Hausnummer
Localitate, dată / Ort, Datum

Semnătură / Unterschrift

Notă cu privire la protecția datelor (Datenschutzhinweis):
Mandatul de Direct Debit prin SEPA, precum și informațiile necesare în acest sens, sunt voluntare. Informațiile furnizate de dvs. vor fi folosite în exclusivitate pentru
îndeplinirea sarcinilor noastre.

