
1) A jogosult személy nyilatkozata arról, hogy mint az ÁKF II. cikkben meghatározott Politikailag közéleti személy tevékenykedik.
2) A jogosult személy nyilatkozata a FATCA értelmében történő tevékenységéről. Ezen fogalom meghatározását az ÁKF II. cikk tartalmazza.

A jogosultsággal rendelkező
személyek jegyzéke

Az ügyfél ezennel közli az AKCENTA CZ a.s. társasággal (továbbiakban csak mint „Társaság“) azon személyek azonosítási adatait, kik az Ügyfél nevében és az ő 
számlájára jogosultak az Üzletek megkötésére, az átutalási utasításokat kiadni, a Szerződés által meghatározott további szolgáltatásokat igénybe venni, valamint 
Visszaigazolásokat és zetési utasításokat aláírni. A közölt Jogosult személyek jegyzékének teljességéért, pontosságáért, helyességéért és időszerűségéért a 
felelősséget az Ügyfél viseli.
Ügyfélnek és a Jogosult személyeknek kötelező a Társaság azon alkalmazottja vagy az általa megbízott személy előtt, ki elvégzi az Jogosult személyek 
azonosítását/közvetített azonosítását ezen melléklet aláírsa, abban az esetben ha bármi változás történt az adataikban. A Társaság nem felel azon károk 
keletkezéséért amelyek az Ügyfélnek a hiányos, pontatlan, helytelen vagy a nem időszerű adatok megadása következtében keletkeznek.
Az Ügyfél által meghatározott Jogosult személyek az alábbiakban csatolt saját kezű aláírásukkal elfogadják az Ügyfél megbízását, melyet az átutalási utasítások 
kiadására, Üzletek megkötésére, a Társaság egyéb szolgáltatásainak igénybevételére, valamint a Visszaigazolások és zetési utasítások kiadására szól. A Jogosult 
személyek beleegyezésüket adják ahhoz, hogy az alábbiakban csatolt saját kezű aláírásuk aláírási címpéldányként is szolgál, amely szerint a Szerződésbe 
foglaltakkal kapcsolatos tárgyalások esetében magukat igazolni fogják.
A jelen Melléklet aláírásával az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy a Társaságot indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni fogja a Mellékletben közölt, vagy ezzel 
kapcsolatos adatok esetleges bármilyen megváltozásáról.
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Kereskedelmi cég/név:

1.sz. Melléklet (alább „Melléklet”)

Jogosult személyek adatai

7)U.S. person :

Kereszt és vezetéknév:

Azonosító adatok

Születési hely: Neme: Állampolgársága:

Születési szám:

Állandó lakhely

Dane kontaktowe

Az igazoló okmány száma:

Születési dátum:

Kiállította: A kiállítás napja: Érvényesség:

E-mail:

Tel.: Mob.:

Aut. SMS mobil:

6)PEP :

Beosztás:

Utca: Házszám:

Város:

Irányítószám:Irányadó sz.:

Ország:Városrész:

NemIgen NemIgen

Aláírási címpéldány:
OLB: Csak előnézetTeljes hozzáférés

Jogosult személyek adatai

7)U.S. person :

Kereszt és vezetéknév:
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Állandó lakhely
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Tel.: Mob.:
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6)PEP :

Beosztás:

Utca: Házszám:

Város:

Irányítószám:Irányadó sz.:

Ország:Városrész:

NemIgen NemIgen

Aláírási címpéldány:
OLB: Csak előnézetTeljes hozzáférés
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Jogosult személyek adatai

7)U.S. person :
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Azonosító adatok
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Állandó lakhely
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Tel.: Mob.:

Aut. SMS mobil:

6)PEP :

Beosztás:

Utca: Házszám:

Város:

Irányítószám:Irányadó sz.:

Ország:Városrész:

NemIgen NemIgen

Aláírási címpéldány:
OLB: Csak előnézetTeljes hozzáférés
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Város:
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Ország:Városrész:

NemIgen NemIgen

Aláírási címpéldány:
OLB: Csak előnézetTeljes hozzáférés

1) A jogosult személy nyilatkozata arról, hogy mint az ÁKF II. cikkben meghatározott Politikailag közéleti személy tevékenykedik.
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AKCENTA CZ a.s. képviseletében

Aláírás (Üzleti partner/képviselő meghatalmazás alapján)

Ügyfél képviseletében

Beosztás

Kelt:

Nap:

Családi és utónév

Aláírás

Beosztás

Kelt:

Nap:

Családi és utónév

Aláírás

Beosztás

Kelt:

Nap:

Családi és utónév

Aláírás

Beosztás

Kelt:

Nap:

Családi és utónév
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