
Sídlo / Headquarters: Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, Česká republika
Kontaktní adresa / Contact address: Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové 2, Česká republika 

AKCENTA CZ a.s. 
www.akcentacz.cz

+420 498 777 770
info@akcenta.eu

Číslo IPÚ:
IPA number:

Název příkazce (majitel IPÚ):
Payer (owner of the IPA):

Částka / Měna:
Amount / Currency:

Částka slovy:
Amount in words:

Číslo účtu příjemce (IBAN – povinný v EU):
Beneficiary’s account nr. (IBAN - obligatory in the EU):

Název příjemce, adresa (ulice, město, stát):
Beneficiary’s name, address (street, city, country):

Banka příjemce, adresa (název, město, stát): 
Beneficiary’s bank, address (name, city, country):

SWIFT (BIC) / směrové kódy:
SWIFT (BIC) / codes:

Korespondenční banka (nepovinný údaj):
Correspondent bank (optional):

Platební titul:
Payment title:

Důvod úhrady (např. faktura, číslo kontraktu):
Detail of payment (e.g. invoice, number of contract):

PROSÍME, VYPLŇUJTE HŮLKOVÝM PÍSMEM
PLEASE FILL OUT THE FORM IN BLOCK CAPITALS

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Z INTERNÍHO PLATEBNÍHO ÚČTU (IPÚ) 
PAYMENT ORDER FROM INTERNAL PAYMENT ACCOUNT (IPA)

POPLATKY / FEES
SHA – Sdílené bankovní poplatky pro ostatní úhrady / Shared transaction fees for other payments

OUR – Všechny bankovní výlohy k tíži příkazce / The originator will bear all of the payment transaction fees

BEN – Všechny bankovní výlohy k tíži příjemce / The beneficiary will incur all of the payment transaction fees

Po odeslání Vašeho Příkazu k úhradě očekávejte potvrzení o jeho přijetí na Váš e-mail. Pokud Vás nebudeme v prů-
běhu dne kontaktovat, Váš Příkaz k úhradě jsme pravděpodobně neobdrželi.
After sending your Payment order you will receive a confirmation through your email. In case we do not contact you 
within a day, we have probably not received your Payment order.

Datum:      Podpis:
Date:          Signature:         
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