
Székhely / Headquarters: Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, Cseh Köztársaság 
Értesítési cím / Contact address: Nerudova 1361, 500 02 Hradec Králové 2, Cseh Köztársaság

AKCENTA CZ a.s. 
www.akcentacz.hu

0680 102 435
info@akcenta.eu

Kedvezményezett neve (AKCENTA CZ a.s.ügyfele):
Beneficiary (client of AKCENTA CZ):

Megbízó neve:   
Payer:

Megbízó címe (ország): 
Payer’s address (country):

MEGBÍZÓ ADATAI (ÜZLETI PARTNER, AKI UTALNI FOG AZ ÖN BELSŐ FIZETÉSI SZÁMLÁJÁRA)
DETAILS OF THE PAYER (PARTNER WHO IS GOING TO SEND PAYMENTS TO YOUR IPA)

Megbízó bankjának neve:
Payer’s bank:

Megbízó bankjának címe (ország):  
Payer’s bank address (country):

Pénznem:
Currency:

MEGBÍZÓ BANKJÁNAK ADATAI (AZ ÖN ÜZLETI PARTNERE BANKJÁNAK ADATAI)
DETAILS OF PAYER’S BANK (BANK OF YOUR BUSINESS PARTNER)

KÉRJÜK, HOGY NYOMTATOTT BETŰKKEL TÖLTSE KI 
PLEASE FILL OUT THE FORM IN BLOCK CAPITALS

BANKSZÁMLA HITELESÍTÉSI ADATLAP 
BANK ACCOUNT VERIFICATION QUESTIONNAIRE

Ha bármilyen kérdése van, hívja segélyvonalunkat: 0680 102 435 
In case of further questions, please call our helpline: +420 498 777 770 

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.

A kitöltött adatlap alapján megadjuk Önnek a banki kapcsolat adatait a külföldről történő átutaláshoz.  Ezek az ada-
tok kizárólag az adatlapon feltüntetett partnerre, bankjára és pénznemre vonatkoznak. Minden további partner vagy 
bank és pénznem esetén új adatlapot kell kitölteni.
A megadott információkat a beérkező utalások könnyebb azonosítására használjuk fel. Ezek az információk bizalmas 
jellegűnek minősülnek, és csak a fent említett célokra használhatók fel.
Köszönjük az együttműködést.
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