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Utilio 

ANEXA 3 
 

Instrucțiuni de completare a 
Mandatului SEPA direct debit 

 

În cazul în care vrei să achiți facturile care decurg din Contractul tău de furnizare a gazelor naturale prin 
debitare directă, am adăugat câteva dintre informațiile necesare în formularul de mandat și te rugăm să completezi 

tu următoarele câmpuri:  

 

- Sumă / valută -> în câmpul acesta poți să completezi, dacă dorești, limita maximă pentru plafonul de 

efectuare a plăților facturilor (te rugăm să nu completezi câmpul sumă fixă) 

- Validitate -> dacă dorești, notează data primei colectări (data la care va fi acceptată prima instrucțiune 

de debitare directă) și data ultimei colectări (data până la care va fi acceptată ultima instrucțiune de 

debitare directă) 
- În secțiunea Detalii plătitor, scrie: 

o IBAN-ul firmei tale, 

o Banca – codul BIC al Băncii unde este deschis contul firmei, 

o Denumire / nume* – numele firmei, 

o CUI – codul unic de identificare al firmei, 

o La rubrica Cod identificare la beneficiar am completat deja noi codul OMV Petrom (4R01). Te 

rugăm să completezi în continuare partea numerică a CUI-ului firmei tale (fără spații, „RO” sau 
alte semne grafice) 

 

Tot ce trebuie să mai faci este să pui data, să tipărești mandatul și să-l semnezi. Apoi îl depui la banca unde ai 

deschis contul pentru ca debitarea directă să fie activată. 

 
Poți alege să activezi această metodă de plată automatizată și completând formularul de mandat direct pe site-ul 

Transfond, selectând opțiunea de depunere la bancă. Mandatul pe care îl vei completa în calitate de client plătitor 

trebuie tipărit și semnat, apoi depus la banca ta. 
 

Îți mulțumim, 

Echipa Utilio 

 
 

 
 
Pentru detalii sau informatii suplimentare ne găsești pe www.utilio.ro, ne poți scrie la utilio@petrom.com sau ne poți apela de 
luni până vineri, între orele 8:00 – 18:00 la numerele de telefon 021 40 222 42, 037 22222 42 (apel taxabil conform tarifelor 
rețelei tale). 



ASISTENŢĂ MANDATE

MANDAT SEPA DIRECT DEBIT
DETALII MANDAT
SCHEMĂ*: CORE Persoană fizică CORE Persoană juridică B2B Persoană juridică
REFERINŢĂ MANDAT*:

TIP PLATĂ*: SINGULARĂ RECURENTĂ
SUMĂ / VALUTĂ (obligatorie doar pentru persoanele fizice):

FIXĂ ,
LIMITA MAXIMĂ ,

VALIDITATE:
Data primei colectări: / / Data ultimei colectări: / /

DETALII PLĂTITOR (DEBITOR)
IBAN*: R O

BANCA*:
DENUMIRE / NUME*:

CUI*:

PERSOANA ÎN NUMELE CĂREIA SE FACE PLATA:

COD IDENTIFICARE LA BENEFICIAR (CREDITOR) (ex: cod abonat, cod client, simbol variabil, nr. contract, etc.):

DETALII BENEFICIAR (CREDITOR)
IDENTIFICATOR CREDITOR*:

DENUMIRE / NUME*:

CUI*:
ADRESA* (stradă, oraş):

COD POŞTAL*: COD ŢARĂ*:
PERSOANA CARE ÎNCASEAZĂ (BENEFICIARUL FINAL):

COD IDENTIFICARE AL BENEFICIARULUI FINAL:

DATA SEMNĂTURII*:

/ /

SEMNĂTURĂ PLĂTITOR (DEBITOR)*:

Notă: Drepturile dvs. sunt explicate în termenii şi condiţiile pentru debitare directă obţinute de la bancă. Vă rugăm să
completaţi obligatoriu toate câmpurile marcate „*”. Prin semnarea mandatului vă exprimaţi consimţământul pentru plată,
acordând o autorizare permanentă, dar revocabilă: a) Creditorului indicat, pentru a emite instrucţiuni de debitare directă
asupra contului dvs. completat în formular şi b) Băncii pentru a vă debita contul în conformitate cu datele prevăzute în
instrucţiunile de debitare directă emise de Beneficiar (Creditor). Ca parte a drepturilor dvs., în cazul Schemelor Core aveţi
dreptul la o rambursare de la Bancă în conformitate cu termenii şi condiţiile din acordul semnat cu aceasta. O restituire
trebuie solicitată în termen de opt săptămâni de la data debitării contului. În cazul schemei B2B, nu puteţi solicita Băncii
recuperarea unei sume după ce contul a fost debitat. Puteţi solicita Băncii să nu vă debiteze contul până la data scadenţei.



VERSO

SCHEMA:
În cazul persoanelor juridice, se bifează una dintre cele două opţiuni B2B Persoană
juridică sau CORE Persoană juridică, în funcţie de tipul Schemei de Debitare Directă
pentru care aceasta optează în calitate de plătitor (debitor) şi în conformitate cu specificul
relaţiilor de plată dintre aceasta şi beneficiar (creditor). În cazul persoanelor fizice, se
bifează numai opţiunea CORE Persoană fizică.

TIP PLATĂ:
Se bifează una dintre cele două opţiuni:
● "SINGULARĂ" atunci când mandatul este emis pentru o singură plată.
● "RECURENTĂ" atunci când mandatul este emis pentru cel puţin două plăţi.

SUMA:
Se bifează una dintre cele două opţiuni:
● "FIXĂ" atunci când plăţile urmează a fi făcute pentru aceeaşi sumă la fiecare

instrucţiune de plată.
● "LIMITA MAXIMĂ" atunci când plătitorul (debitorul) stabileşte un plafon maxim pentru

efectuarea unei plăţi.

VALIDITATE:
● "DATA PRIMEI COLECTĂRI" este data la care va fi acceptată prima instrucţiune de

debitare directă în contul plătitorului (debitorului).
● "DATA ULTIMEI COLECTĂRI" este data până la care va fi acceptată ultima

instrucţiune de debitare directă în contul plătitorului (debitorului).

BANCA: BIC-ul băncii Debitorului.

PERSOANA ÎN NUMELE CĂREIA SE FACE PLATA (PARTEA DE REFERINŢĂ A
DEBITORULUI): se completează de către plătitor (debitor), dacă este cazul, cu numele
altei persoane decât plătitorul (debitorul) în favoarea căreia acesta acceptă plata.

COD DE INDENTIFICARE LA BENEFICIAR (CREDITOR): se completează obligatoriu
atunci când este comunicat de Creditor.

PERSOANA CARE ÎNCASEAZĂ: se completează de către plătitor (debitor), dacă este
cazul, cu numele persoanei în favoarea căreia se va efectua încasarea prin intermediul
beneficiarului (creditorului).

COD DE IDENTIFICARE AL BENEFICIARULUI FINAL (PARTEA DE REFERINŢĂ A
CREDITORULUI):se completează cu codul alocat de beneficiar (creditor) beneficiarului
final şi este furnizat plătitorului (debitorului) de către creditor.


