
Siedziba / Headquarters: Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, Republika Czeska
Adres kontaktowy / Contact address: Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové 2, Republika Czeska 

AKCENTA CZ a.s. 
www.akcenta.pl

+48 22 208 00 98
info@akcenta.eu

Nazwa beneficjenta (klient spółki AKCENTA CZ):
Beneficiary (client of AKCENTA CZ):

Nazwa zleceniodawcy:
Payer:

Adres zleceniodawcy (państwo):
Payer’s address (country):

DANE ZLECENIODAWCY (TJ. PAŃSTWA PARTNERA, KTÓRY BĘDZIE PRZESYŁAĆ ŚRODKI FINANSOWE NA RZECZ PAŃSTWA WRP)
DETAILS OF THE PAYER (PARTNER WHO IS GOING TO SEND PAYMENTS TO YOUR IPA)

Nazwa banku zleceniodawcy:
Payer’s bank:

Adres banku zleceniodawcy (państwo): 
Payer’s bank address (country):

Waluta:
Currency:

DANE BANKU ZLECENIODAWCY (DOTYCZY BANKU WASZEGO PARTNERA HANDLOWEGO)
DETAILS OF PAYER’S BANK (BANK OF YOUR BUSINESS PARTNER)

Na podstawie wypełnionego kwestionariusza wystawimy Państwu instrukcje bankowe dla przelewów zza granicy. Do-
kument Polączenia Bankowego jest przeznaczony tylko dla wyżej wymienionego płatnika, określony bank oraz walutę 
wpisaną w kwestionariuszu. Dla każdego nowego partnera handlowego, lub innego banku oraz waluty partnera jest 
niezbędne wypełnienie nowego kwestinariusza.
Przekazane dane ułatwią identifikację przychodzącego przelewu. Traktowane są jako poufne i nie będą wykorzysty-
wane w żadnym innym celu.
Dziękujemy Państwu za współpracę.

On the basis of the completed form we will issue a Bank connection for payments from abroad. This bank connection is 
only intended for the payer, bank and currency specified on this form. For each additional business partner or another 
bank and currency of this partner a new form is required to be filled. 
The given information will be used for easier identification of incoming payments. This information is considered confiden-
tial and will not be used for purposes other than the purposes stated above. 
Thank you for your cooperation.

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
PLEASE FILL OUT THE FORM IN BLOCK CAPITALS

KWESTIONARIUSZ NA WYSTAWIENIE POŁĄCZENIA BANKOWEGO
BANK ACCOUNT VERIFICATION QUESTIONNAIRE

W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji na infolinii: +48 22 208 00 98
In case of further questions, please call our helpline: +420 498 777 770 
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