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Vážený zákazník. 

Na základe dopytu spoločnosť PolyStar, s.r.o. zavádza novú platobnú službu pre svojich zákazníkov.  

 

Platba faktúr pomocou inkasa. 

 

Výhody pre Vás: 

Pri platbe inkasom budú Vaše faktúry uhrádzané automaticky, načas, presne a bezpečne. Už nebudete musieť 

vypisovať šeky, chodiť na poštu alebo do banky, ani opakovane zadávať platobné príkazy, ani meniť trvalé príkazy 

pri zmene DPH. Ani sa už nemusíte obávať, že urobíte pri platbe chybu. Stačí, ak raz vyplníte jednoduché tlačivo 

„Mandát na inkaso“, ktoré je priložené alebo voľne stiahnuteľné z webových stránok spol. PolyStar, s.r.o. a dáte 

súhlas na inkasnú platbu vo Vašej banke alebo si inkaso aktivujete cez internetbanking. Platba inkasom je lacný a 

najkomfortnejší spôsob úhrady pre všetky typy služieb, bezhotovostným prevodom z Vášho účtu v prospech účtu 

Príjemcu platby. 

 

Pre zákazníka, ktorý má IČO je určené tlačivo na stiahnutie:  Mandát na inkaso v SEPA typ B2B 

Pre zákazníka, ktorý nemá IČO je určené tlačivo na stiahnutie:  Mandát na inkaso v SEPA typ CORE 

SEPA inkaso je platobná služba v mene EUR poskytovaná na území SEPA krajín, pri ktorej sa suma z platby 

odpisuje z účtu Platiteľa na účet Príjemcu. Platobný príkaz predkladá Príjemca (inkasant) na základe súhlasu 

Platiteľa s takýmto odpísaním. Súhlas je udelený Príjemcovi vo forme Mandátu. 

 

Postup aktivácie inkasa 

1. Vyplnenie, podpísanie a opečiatkovanie tlačiva „Mandát na inkaso v SEPA“ a zaslanie tlačiva do spol. PolyStar, 

s.r.o. Tlačivo je priložené alebo voľne stiahnuteľné z webových stránok spol. PolyStar, s.r.o. 

2. Povolenie inkasnej platby vo Vašej banke v prospech spol. PolyStar, s.r.o. alebo aktivácia inkasa vo Vašej banke 

prostredníctvom internetbankingu. 

 

Ako zvoliť limit pre inkaso 

Limit inkasa nie je potrebné uviesť. Ak ho však uviesť chcete, zvoľte si ho s dostatočne vysokou rezervou. Vyhnete 

sa tak zbytočnému zablokovaniu inkasa v prípade neočakávaných zmien (ako je napríklad aj zmena výšky DPH).  

 

Na čo dať pozor 

Nízky limit: Pri nízkom zvolenom limite sa vám môže stať, že výška Vašej faktúry presiahne limit pre inkaso. Vtedy 

Vaša banka úhradu odmietne a vy budete musieť uskutočniť úhradu "ručne". Preto odporúčame limit voliť bez 

obmedzenia alebo dostatočne vysoký.  

 

Čo sa stane, ak sa inkaso nezrealizuje v deň splatnosti? 

Ak nemáte v deň splatnosti dostatok peňažných prostriedkov na Vašom účte, podľa zákona banka nemôže 

opakovať pokusy o inkasovanie sumy. Zabezpečte si preto, prosím, dostatočnú sumu peňazí na účte ku dňu 

splatnosti. V opačnom prípade je potrebné úhradu vykonať inak, napr. jednorazovým prevodom, ale dostatočne 

včas. 

 

Ako sa dá inkaso zrušiť? 

Inkasnú platbu viete zrušiť  

1. osobne vo Vašej banke, alebo 

2. deaktiváciou inkasnej platby cez internetbanking vo Vašej banke, alebo 

3. odoslaním písomnej žiadosti o zrušenie inkasa na adresu spol. PolyStar, s.r.o. 
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