
Klient tímto sděluje společnosti AKCENTA CZ a.s. (dále jen „Společnost“) identifikační údaje o osobách, které jsou oprávněny jménem Klienta a na jeho 

účet uzavírat Obchody a zadávat platební příkazy, využívat dalších služeb stanovených Smlouvou a podepisovat Konfirmace a platební příkazy. Za 

uvedený seznam Oprávněných osob, za jeho úplnost, přesnost, správnost a aktuálnost nese Klient plnou odpovědnost.

Klient a Oprávněné osoby jsou povinni podepsat tuto Přílohu a případné změny údajů v ní obsažených před zaměstnancem Společnosti nebo jí určenou 

osobou, která provede identifikaci/zprostředkovanou identifikaci Oprávněných osob. Společnost neodpovídá za škodu vzniklou Klientovi v důsledku 

neúplných, nepřesných, nesprávných anebo neaktuálních údajů.

Oprávněné osoby Klienta svým níže připojeným vlastnoručním podpisem přijímají plnou moc udělenou jim Klientem k zadávání platebních příkazů 

a uzavírání Obchodů, využívání dalších služeb poskytovaných Společností a podepisování Konfirmací a platebních příkazů. Oprávněné osoby souhlasí 

s tím, že jejich níže uvedený podpis je zároveň vzorem podpisu, kterým se budou prokazovat při jednání v souvislosti se Smlouvou.

Podpisem této Přílohy se Klient zavazuje bez zbytečného odkladu informovat společnost o jakýchkoliv změnách týkajících se této Přílohy a údajů v ní 

obsažených.

Seznam osob oprávněných jednat za klienta

Příloha č. 1 (dále jen „Příloha”) 

Obchodní firma/Název:

Verze: 1/2016Rámcová smlouva číslo:

Autentizační SMS:

Jméno a příjmení:

Identifikační
údaje

Vystavený kým:

Místo narození:

Datum narození:

Dne:

Pohlaví: Státní příslušnost:

1)PEP :

Rodné číslo:

Trvalý pobyt

Kontaktní údaje Tel.: Mobil:

E-mail:

Číslo průkazu totožnosti: 

Funkce:

2)U.S. person :

Platnost do:

Ulice: Č.p.: PSČ:

Obec: Stát:Část obce:

Č.o.:

Ano NeAno Ne

Údaje o Oprávněné osobě

OLB: Pouze náhledPlný přístup

Vzorový podpis:

Autentizační SMS:

Jméno a příjmení:

Identifikační
údaje

Vystavený kým:

Místo narození:

Datum narození:

Dne:

Pohlaví: Státní příslušnost:

1)PEP :

Rodné číslo:

Trvalý pobyt

Kontaktní údaje Tel.: Mobil:

E-mail:

Číslo průkazu totožnosti: 

Funkce:

2)U.S. person :

Platnost do:

Ulice: Č.p.: PSČ:

Obec: Stát:Část obce:

Č.o.:

Ano NeAno Ne

Údaje o Oprávněné osobě

OLB: Pouze náhledPlný přístup

Vzorový podpis:

1)  Prohlášení oprávněné osoby ohledně svého postavení jako Politicky exponovaná osoba, jak je tento pojem vymezen v čl. II VOP.
2)  Prohlášení oprávněné osoby ohledně svého postavení ve smyslu FATCA. Tento pojem je vymezen v čl. II VOP.
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Autentizační SMS:

Jméno a příjmení:

Identifikační
údaje

Vystavený kým:

Místo narození:

Datum narození:

Dne:

Pohlaví: Státní příslušnost:

1)PEP :

Rodné číslo:

Trvalý pobyt

Kontaktní údaje Tel.: Mobil:

E-mail:

Číslo průkazu totožnosti: 

Funkce:

2)U.S. person :

Platnost do:

Ulice: Č.p.: PSČ:

Obec: Stát:Část obce:

Č.o.:

Ano NeAno Ne

Údaje o Oprávněné osobě

OLB: Pouze náhledPlný přístup

Vzorový podpis:

Autentizační SMS:

Jméno a příjmení:

Identifikační
údaje

Vystavený kým:

Místo narození:

Datum narození:

Dne:

Pohlaví: Státní příslušnost:

1)PEP :

Rodné číslo:

Trvalý pobyt

Kontaktní údaje Tel.: Mobil:

E-mail:

Číslo průkazu totožnosti: 

Funkce:

2)U.S. person :

Platnost do:

Ulice: Č.p.: PSČ:

Obec: Stát:Část obce:

Č.o.:

Ano NeAno Ne

Údaje o Oprávněné osobě

OLB: Pouze náhledPlný přístup

Vzorový podpis:

Podpis (Obchodní partner/zástupce dle plné moci)

Jméno a příjmení

Funkce

V:

Dne:

Za AKCENTA CZ a.s.

Za klienta

Podpis

Jméno a příjmení

Funkce

V:

Dne:

Podpis

Jméno a příjmení

Funkce

V:

Dne:

Podpis

Jméno a příjmení

Funkce

V:

Dne:

1)  Prohlášení oprávněné osoby ohledně svého postavení jako Politicky exponovaná osoba, jak je tento pojem vymezen v čl. II VOP.
2)  Prohlášení oprávněné osoby ohledně svého postavení ve smyslu FATCA. Tento pojem je vymezen v čl. II VOP.
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