Mateřská škola Radost, Frýdek-Místek, Anenská 656, p.o.

POTVRZENÍ K POVOLENÍ INKASA 1x měsíčně
! nezadávat příkaz k úhradě, ale povolení k inkasu !
Příjmení a jméno strávníka (dítěte):
Limit (úplata 600 Kč + stravné 39 Kč/den)
Limit předškolák, OŠD (pouze stravné 43 Kč/den)
Příjmení majitele účtu, z něhož bude platba
prováděna:
Číslo účtu/kód banky
(z něhož bude platba prováděna)
Počáteční datum účinnosti (popř. den nástupu
dítěte do MŠ)
Inkaso je povoleno ve prospěch účtu
(číslo účtu mateřské školy)

1.500 Kč
1.000 Kč

2000 356 583/2010

Limit je maximální hranice, která vám z účtu může být stažena. Stravné bude úměrné docházce dítěte.
Úplata je každý měsíc stejná. Úplata a stravné vám bude strháváno z účtu v termínu 5.dne v měsíci.
Zajistěte, ať je na účtu v tomto termínu vždy dostatečná finanční částka, v opačném případě to může být důvodem
k vyloučení z MŠ. Přeplatky budou vráceny na váš účet. Variabilní symbol nezadáváte. Toto potvrzení vraťte,

prosím, co nejdříve vyplněné zpět.
Ve Frýdku – Místku dne. . . . . . . . . . . . . .

.......................
Podpis zákonného zástupce
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