
Dodatek nr. 1 (dalej „Dodatek”)  / Příloha č. 1 (dále jen „Příloha”) 

Lista osób upoważnionych do działania w imieniu klienta

Seznam osob oprávněných jednat za klienta

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.

Klient przekazuje firmie AKCENTA CZ a.s. (dalej „Firma”) dane 

identyfikacyjne osób, które są upoważnione w imieniu Klienta do 

zawierania Transakcji i składania zleceń płatniczych, jak również 

wykorzystywania innych usług ustanowionych w Umowie oraz 

podpisywania Konfirmacji i zleceń płatniczych. W związku z tym Klient 

załącza poniższą listę osob upoważnionych przez niego, za której 

kompletność, dokładność, poprawność i aktualność bierze pełną 

odpowiedzialność.

Klient i Osoby Upoważnione są zobowiązane podpisać niniejszy dodatek 

oraz ewentulane zmiany danych w nim zawarte w obecności pracownika 

Firmy lub upoważnionej przez Firmę osoby, która przeprowadzi 

identyfikacje/pośrednią identyfikację Osób Upoważnionych. Firma nie 

bierze odpowiedzialności za szkody powstałe na szkodę Klienta na skutek, 

niekompletnych, niedokładnych, niepoprawnych i/lub nieaktualnych 

danych zawartych w niniejszym Dodatku.

Osoby Upoważnione przez Klienta, swoim własnoręcznym podpisem, 

przyjmują pełnomocnictwo udzielone im przez Klienta do składania zleceń 

płatniczych i zawierania Transakcji oraz korzystania z innych usług 

świadczonych przez Firmę jak i podpisywania Potwierdzeń Transakcji i 

zleceń płatniczych, w imieniu Klienta. Osoby Upoważnione dołączając swój 

własnoręczny podpis, jednoznacznie wyrażają zgodę na to, że ich podpis 

jest równocześnie wzorem podpisu, którym będzie się identyfikować 

podczas negocjacji związanych z Umową.

Podpisując niniejszy Dodatek, Klient zobowiązuje się do poinformowania 

Firmy, bez zbytecznej zwłoki, o wszelkich zmianach dotyczących 

niniejszego Załącznika oraz danych w nim zawartych.

Autoryzacja SMS:
Autentizační SMS:

Imię i nazwisko:
Jméno a příjmení:

Dane identyfikacyjne
Identifikační údaje

Miejsce urodzenia:
Místo narození:

Data urodzenia:
Datum narození:

Płeć:
Pohlaví:

Obywatelstwo:
Státní příslušnost:

1)OEP :
1)PEP :

PESEL:
Rodné číslo:

Pobyt w
Trvalý pobyt

Dane kontaktowe
Kontaktní údaje

Tel.:
Tel.:

Tel. kom.:
Mobil:

E-mail:
E-mail:

Nr DO (dowód tożsamości):
Číslo průkazu totožnosti: 

Pełniona funkcja:
Funkce:

2)U.S. person :
2)U.S. person :

Wydany przez:
Vystavený kým:

Dnia:
Dne:

Ważny do:
Platnost do:

Tak
Ano

Nie
Ne

Ulica:
Ulice:

Nr domu:
Č.p.:

Kod poczt.:
PSČ:

Miejscowość:
Obec:

Państwo:
Stát:

Dzielnica:
Část obce:

Nr mieszk.:
Č.o.:

Tak
Ano

Nie
Ne

Informacje o osobach upoważnionych przez klienta
Údaje o Oprávněné osobě

OLB:
OLB:

Wzór podpisu:
Vzorový podpis:

Tylko do odczytu
Pouze náhled

Pełny dostęp
Plný přístup

Nazwa klienta:
Obchodní firma/Název:

Wersja / Verze: 1/2016Do umowy numer / Rámcová smlouva číslo:

Strana 1 (razem 3) / Strana 1 (celkem 3)



1)
 Oświadczenie osoby uprawnionej dotyczące swojej pozycji jako Osoby Politycznie Eksponowanej, zgodnie z definicją 
pojęcia zawartą w art. II OWH.

2) Oświadczenie osoby uprawnionej dotyczące swojej pozycji w rozumieniu FATCA. Definicja pojęcia zawarta jest w art. II. 
OWH.

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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W imieniu AKCENTA CZ a.s. 
Za AKCENTA CZ a.s.

Podpis (Partner handlowy/pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa)

Podpis (Obchodní partner/zástupce dle plné moci)
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Jméno a příjmení

Funkcja
Funkce

W imieniu Klienta
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