
Sídlo / Headquarters: Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, Česká republika
Kontaktní adresa / Contact address: Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové 2, Česká republika 

AKCENTA CZ a.s. 
www.akcentacz.cz

+420 498 777 770
info@akcenta.eu

Název příjemce (klient spol. AKCENTA CZ a.s.):
Beneficiary (client of AKCENTA CZ):

Příkazce:
Payer:

Adresa příkazce (stát):
Payer’s address (country):

ÚDAJE O PŘÍKAZCI (O PARTNEROVI, KTERÝ BUDE ZASÍLAT ÚHRADY VE PROSPĚCH VAŠEHO IPÚ)
DETAILS OF THE PAYER (PARTNER WHO IS GOING TO SEND PAYMENTS TO YOUR IPA)

Název banky příkazce:
Payer’s bank:

Adresa banky příkazce (stát): 
Payer’s bank address (country):

Měna:
Currency:

ÚDAJE O BANCE PŘÍKAZCE (O BANCE VAŠEHO OBCHODNÍHO PARTNERA)
DETAILS OF PAYER’S BANK (BANK OF YOUR BUSINESS PARTNER)

Na základě vyplněného formuláře Vám bude vystaveno Bankovní spojení pro příchozí úhrady. Toto bankovní spojení 
bude určeno pouze pro příkazce a konkrétní banku a měnu uvedenou na tomto formuláři. Pro každého dalšího ob-
chodního partnera či jinou banku a měnu tohoto partnera je potřeba vyplnit dotazník nový.
Uvedené údaje budou sloužit pro snadnější identifikaci příchozí úhrady. Tyto údaje považujeme za důvěrné a nebu-
dou použity k jiným účelům než výše uvedeným.
Děkujeme Vám za spolupráci.

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.

PROSÍME, VYPLŇUJTE HŮLKOVÝM PÍSMEM
PLEASE FILL OUT THE FORM IN BLOCK CAPITALS

DOTAZNÍK PRO VYSTAVENÍ BANKOVNÍHO SPOJENÍ
BANK ACCOUNT VERIFICATION QUESTIONNAIRE

V případě dotazů Vám poradíme na infolince: +420 498 777 770
In case of further questions, please call our helpline: +420 498 777 770 
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