Jak přejít na platbu inkasem
1.  krok – zřiďte si inkaso ve své bance
Zadejte bance souhlas k provádění inkasa ve prospěch jednoho z našich účtů. Číslo účtu je závislé na tom, jakou banku sami používáte:
Česká spořitelna 4444442/0800 | ČSOB 844844844/0300 | Komerční banka (a jakákoliv jiná banka) 7770227/0100.
Inkasní limit (tedy maximální výši platby, která může být z vašeho účtu v rámci jedné transakce stržena) volte s ohledem na obvyklou výši vašich
úhrad za elektřinu. Počítejte s určitou rezervou pro případ, že by se v budoucnu zvýšily vaše pravidelné zálohy.

2.  krok – aktivujte platbu inkasem
Navštivte některé z našich Kontaktních míst a oznamte zde změnu způsobu platby na inkaso a číslo vašeho bankovního účtu.
Seznam a adresy Kontaktních míst najdete na www.cez.cz. Platbu inkasem si můžete aktivovat také prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840
nebo Virtuální obchodní kanceláře na našich internetových stránkách.

3.  krok – vyzvedněte si odměnu
Aktivujte si platbu inkasem nejpozději do 31. prosince a získáte od nás jako odměnu úspornou zářivku Philips v hodnotě 165 Kč!
Pokud si aktivujete platbu inkasem při osobní návštěvě Kontaktního místa, získáte odměnu ihned. Při aktivaci prostřednictvím Zákaznické linky
nebo Virtuální obchodní kanceláře si odměnu následně vyzvedněte v našem nejbližším Kontaktním místě.
Pravidla akce Akce platí pro zákazníky Skupiny ČEZ, kteří si místo stávajícího způsobu platby za elektřinu aktivují nejpozději do 31. prosince 2008 platbu inkasem.
Pro splnění uvedeného termínu je rozhodující datum a čas návštěvy Kontaktního místa, telefonátu na Zákaznickou linku nebo provedení požadavku prostřednictvím
Virtuální obchodní kanceláře. V případě provedení změny písemnou formou je rozhodující datum poštovního razítka.

www.cez.cz

Inkasní formulář pro vaši banku

Jméno majitele účtu:

Číslo účtu:						

Kód banky:

Povoluji provádění inkasních plateb z mého účtu
ve prospěch účtu příjemce ČEZ Prodej, s.r.o.,
Duhová 1/425, 140 53 Praha 4.

S platností od:

Číslo účtu (zaškrtněte podle banky, kterou používáte):
4444442/0800 (pro zákazníky České spořitelny)
844844844/0300 (pro zákazníky ČSOB)
7770227/0100 (pro zákazníky Komerční banky a jiných bank)

Inkasní limit:

(Volte s ohledem na výši předpokládané úhrady. Počítejte s určitou rezervou
pro případ, že by se v budoucnu zvýšily vaše pravidelné zálohy.)

DATUM:						

Podpis majitele účtu:

SKUPINA ČEZ

