ZLECENIE POKRYCIA INKASA / COLLECTION COVERING ORDER
Oddział / Branch __________

Wypełnia płatnik / Filled in by drawee
Inkaso nr / Collection no:

Płatnik (nazwa i adres) / Drawee (name and
address):

z dnia / dated DD-MM-RRRR
Prosimy płacić / Please pay:

waluta / currency

kwota / amount

Kwotę inkasa / Amount of collection
Prowizje i opłaty banku zleceniodawcy /Commissions and fees of remitting bank
Należne odsetki / Due interests
RAZEM / SUM:
plus należne prowizje i opłaty ING Banku Śląskiego S.A. / plus due commissions and fees of ING Bank Śląski. S.A.
Szczegóły płatności (nr faktury, opis towaru lub usługi) i tytuł
inkaso pilne (data waluty1) / urgent collection płatności / Details of payment (invoice no., description of goods or
(value date) DD-MM-RRRR
services) and payment title:
negocjacja kursu / negotiation of exchange rate
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA INKASA / SOURCES OF FINANSING OF COLLECTION:
Prosimy obciążyć / Please debit:
- nasz rachunek nr / our account no.
amount
- nasz rachunek nr / our account no.
the commissions and fees.

-

-

-

-

-

-

kwotą inkasa rachunek nr / with the collection

-

-

-

-

-

-

kwotą prowizji i opłat manipulacyjnych / with

1. Niniejsze zlecenie pokrycia inkasa realizowane jest zgodnie z postanowieniami „Ogólnych warunków
realizacji inkas obcych w ING Banku Śląskim S.A.” / The a.m. collection covering order is realised in
accordance with “General conditions of realisation of import documentary collection by ING Bank Śląski
S.A.”.
2. Oświadczamy, że niniejsze zlecenie pokrycia inkasa jest zgodne z polskim prawem dewizowym / We state that
the above mentioned collection covering order is in accordance with Polish foreign exchange law.
__________________________, dnia / on __________________
miejscowość / place

PŁATNIK / DRAWEE
stempel i podpisy osób upoważnionych /
stamp and signatures of authorised persons

Wypełnia bank / Filled in by bank
Potwierdzamy przyjęcie zlecenia pokrycia inkasa nr
covering order no.
for realisation.
Data oraz godzina przyjęcia / Date of receipt

do realizacji / We confirm receipt of collection
godzina przyjęcia

1

Data waluty mniejsza niż 2 dni.

date stamp / stempel dzienny

