Poniżej WZÓR prawidłowo wypełnionego formularza na kupony Sodexo. W formularzu zaznaczone zostały zmiany, które nastąpiły
od września 2019 r.
Większość dotychczasowych pól typu „Dane Klienta” pozostaje bez zmian, natomiast nie możemy obsłużyć Państwa zamówienia
jeśli brakuje:
✓ Numeru rachunku bankowego Państwa firmy/ rachunku, z którego będzie opłacone zamówienie
✓ Oznaczenia Tak/ Nie, w oświadczeniu czy kupony będą wydawane osobom zajmującym eksponowane stanowiska polityczne
✓ Oznaczenia Tak/ Nie w oświadczeniu o prowadzeniu działalności poza terytorium Polski (do celów podatkowych)

NOWE OBOWIĄZKOWE POLE:
Numer rachunku
Należy podać numer rachunku bankowego Państwa
firmy, z którego będą opłacane wszystkie należności z
tego zamówienia. Jeśli płatności mają być np. z dwóch
rachunków należy podać obydwa.
Dlaczego o to prosimy:
Sodexo stosuje zasady określone w rekomendacji Rady
ds. Systemu Płatniczego, gdzie zasilenie kuponów jest
możliwe jedynie z rachunku bankowego
prowadzonego na rzecz nabywcy.
NOWE POLE (dobrowolne):
Zapłata przez podmiot trzeci
Jeśli realizujemy zamówienie na rzecz jednego
podmiotu (np. oddziału) a płatność realizuje inny (np.
centrala), wtedy należy skorzystać z tego pola
(zaznaczyć „Tak”) i poniżej podać nr rachunku
bankowego i dane płatnika.
Jaki jest tego skutek:
Płatnik również zobowiązuje się do przestrzegania
umowy i podlega takiej samej weryfikacji jak
nabywca/zamawiający.

OBOWIĄZKOWE POLE:
Oświadczenie o prowadzeniu działalności poza
terytorium Polski (do celów podatkowych)
NOWE OBOWIĄZKOWE POLE:
Oświadczenie o osobach zajmujących eksponowane
stanowiska polityczne
Należy zaznaczyć czy wśród osób którym będą
wydawane karty są osoby zajmujące eksponowane
stanowiska polityczne tj. szefom państw, szefom
rządów, ministrom, wiceministrom, członkom
parlamentu, sędziom sądów najwyższych, trybunałów
konstytucyjnych oraz innych organów sądowych,
których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu,
członkom trybunałów obrachunkowych, członkom
zarządów banków centralnych, ambasadorom,
wyższym oficerom sił zbrojnych, członkom organów
zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw
państwowych.
Dlaczego o to prosimy:
Jest to wymóg wynikający z ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu.

POLE DOTYCZĄCE ZGÓD:
Uzupełnienie tych pól pozwoli nam na kontakt
z Państwem – prosimy o ich zaznaczenie.

Regulamin kuponów Sodexo
Regulamin określa sposób, w jaki Sodexo świadczy
swoje usługi w zakresie kuponów oraz zobowiązania
Klienta dotyczące ich zakupu i wykorzystania.

