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Mobil pre odosielanie autorizačných SMS:E-mail:

Mobil:Tel.:

Štátna príslušnosť:Pohlavie:Miesto narodenia:

Platnosť do:Dňa:Vystavený kým:Číslo OP (preukaz totožnosti):

PSČ:Č.o:Č.p:Ulica:

Štát:Časť obce:Pobyt v: Obec:

Dátum narodenia:Rodné číslo:Meno a priezvisko:

Predmet podnikania (podľa živnostenského oprávnenia alebo podľa zápisu v obchodnom registri):

Skutočný majiteľ:

DIČ:IČ:

Www:E-mail:

Fax:Tel.:

PSČ:Č.o:Č.p:Ulica:

Štát:Časť obce:Korešpondenčná adresa Obec:

PSČ:Č.o:Č.p:Ulica:

Štát:Časť obce:Sídlo Obec:

Vložka:Oddiel:Krajský súd, obchodný register v

Obchodná firma / meno:

číslo RS:
(verzia )2/2013

 

RÁMCOVÁ ZMLUVA O VYKONÁVANÍ
BEZHOTOVOSTNÝCH OBCHODOV S CUDZÍMI
MENAMI A PLATOBNÝCH SLUŽBÁCH

Zmluvné strany:

AKCENTA CZ a.s. so sídlom Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, IČ 251 63 680, DIČ CZ 699 001 844, zapísaná
v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 9662

Korešpondenčná adresa: AKCENTA CZ a.s., Gočárova třída 312, 500 02 Hradec Králové, info@akcenta.eu

(ďalej len „ “) na strane jednejSpoločnosť

a

(ďalej len „Klient“) na strane druhej

Zastúpená:



2 /  /13

Mobil pre odosielanie autorizačných SMS:E-mail:

Mobil:Tel.:

Štátna príslušnosť:Pohlavie:Miesto narodenia:

Platnosť do:Dňa:Vystavený kým:Číslo OP (preukaz totožnosti):

PSČ:Č.o:Č.p:Ulica:

Štát:Časť obce:Pobyt v: Obec:

Dátum narodenia:Rodné číslo:Meno a priezvisko:

Mobil pre odosielanie autorizačných SMS:E-mail:

Mobil:Tel.:

Štátna príslušnosť:Pohlavie:Miesto narodenia:

Platnosť do:Dňa:Vystavený kým:Číslo OP (preukaz totožnosti):

PSČ:Č.o:Č.p:Ulica:

Štát:Časť obce:Pobyt v: Obec:

Dátum narodenia:Rodné číslo:Meno a priezvisko:

Mobil pre odosielanie autorizačných SMS:E-mail:

Mobil:Tel.:

Štátna príslušnosť:Pohlavie:Miesto narodenia:

Platnosť do:Dňa:Vystavený kým:Číslo OP (preukaz totožnosti):

PSČ:Č.o:Č.p:Ulica:

Štát:Časť obce:Pobyt v: Obec:

Dátum narodenia:Rodné číslo:Meno a priezvisko:

1.  

2.  

3.  

Zastúpená:

Zastúpená:

Zastúpená:

Zmluvné strany uzavreli nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., 
, v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“), a v zmysle ustanovení § 74 ods. 1 a nasl. zákona č. 284/2009Obchodný zákonník

Zb., o platobnom styku, v platnom znení (ďalej len „ “) túto Rámcovú zmluvu o vykonávaní bezhotovostných obchodov s cudzímiZPS
menami a platobných službách (ďalej len „ “):Zmluva

Článok I. - Definícia

Pre účely tejto Zmluvy alebo ktorejkoľvek jej prílohy sú termíny a definície vysvetlené vo Všeobecných obchodných podmienkach (VOP,
bod 1), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok II. - Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je stanovenie podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pre Transakcie a Obchody a to za
zmenný kurz ponúkaný Spoločnosťou a v súlade s udelenými Pokynmi/Platobnými príkazmi Klienta.
Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať Klientovi investičné a platobné služby, ktoré v tejto Zmluve nie sú jednotlivo určené
a služby súvisiace, na základe príslušných povolení vydaných ČNB, vždy na základe individuálnych Pokynov/Platobných
príkazov Klienta.
Zmluvné strany sa dohodli, že za podmienok uvedených v tejto Zmluve bude Spoločnosť Klientovi poskytovať a Klient bude
využívať nasledujúce služby Spoločnosti (viď označenie zhora):

Spotové obchody

Súčasťou služieb Spotových obchodov je zriadenie služby OLB, vedenie IPÚ a súvisiaceho platobného styku, zasielanie správ.
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10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

Klient sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje platiť Spoločnosti za uskutočňovanie Transakcií a Obchodov odmenu a to za
podmienok stanovených touto Zmluvou a sadzobníkom Spoločnosti.

Článok III. - Práva a povinnosti Zmluvných strán

Spoločnosť je pri uskutočňovaní Transakcií a Obchodov pre Klienta a poskytovaní služieb podľa tejto Zmluvy povinná jednať
kvalifikovane, čestne, spravodlivo a s potrebnou odbornou starostlivosťou, čo najefektívnejšie a v najlepšom záujme Klienta.
Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať pri plnení tejto Zmluvy v súlade s podmienkami v nej dohodnutými a v súlade
s platnými právnymi predpismi.
Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si všetku vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú ku splneniu účelu a predmetu tejto Zmluvy. Ak
sa ukáže, že je v súvislosti so splnením účelu a predmetu tejto Zmluvy nevyhnutné uzavrieť medzi Zmluvnými stranami
akýkoľvek ďalší zmluvný dokument, sú Zmluvné strany povinné uzavrieť tento dokument bez zbytočného odkladu.
Neposkytnutie potrebnej súčinnosti zo strany Klienta sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, v dôsledku čoho bude
Spoločnosť oprávnená od tejto Zmluvy s okamžitou účinnosťou odstúpiť.
Spoločnosť je oprávnená odmietnuť Klientovi poskytnutie akejkoľvek služby a uskutočnenie požadovanej Transakcie a/alebo
Obchodu, ak Klient poruší akýkoľvek svoj záväzok plynúci z tejto Zmluvy a to predovšetkým ak Klient nesplní riadne a včas
svoju povinnosť poskytnúť Spoločnosti v stanovenej lehote, výške a spôsobom peňažné prostriedky potrebné k finančnému
krytiu Transakcie a/alebo Obchodu, ktoré majú byť uskutočnené Spoločnosťou.
Spoločnosť je povinná odmietnuť Klientovi poskytnutie požadovanej služby alebo uskutočnenie Klientom požadovanej
Transakcie a/alebo Obchodu, ak by tým zo strany Spoločnosti mohlo dôjsť k porušeniu platných právnych predpisov.
Spoločnosť je povinná Klientovi poskytovať len tie služby, ktorých poskytovanie bolo v tejto Zmluve zjednané. Klient je povinný
uhradiť Spoločnosti úplatu za uskutočnenie Transakcie, Obchodu a/alebo poskytnutie služby, v opačnom prípade je Spoločnosť
oprávnená odmietnuť uskutočnenie Klientom požadovanej Transakcie, Obchodu a/alebo služby.
Spoločnosť je na základe tejto Zmluvy oprávnená zhotovovať zvukové záznamy telefonických hovorov s Klientom a tieto ďalej
spracovávať a archivovať v záujme zachovania možnosti objektívneho posúdenia povinností Zmluvných strán v súvislosti
s poskytovanými službami a uskutočňovanými Transakciami a Obchodmi. Klient svojim nižšie uvedeným podpisom potvrdzuje,
že so zhotovením vyššie uvedeného zvukového záznamu a jeho prípadným ďalším spracovaním, použitím a archiváciou
výslovne súhlasí.
Spoločnosť je na základe tejto Zmluvy ďalej oprávnená zhotovovať záznamy o činnosti Klienta v OLB a tieto záznamy ďalej
spracovávať a archivovať. Klient svojim nižšie pripojeným podpisom potvrdzuje, že so zhotovovaním záznamov o svojej činnosti
v OLB a ich prípadným ďalším spracovaním, použitím a archiváciou výslovne súhlasí.
Spoločnosť nie je povinná poskytnúť Klientovi zhotovené zvukové záznamy telefonických hovorov s Klientom, ani záznamy
o činnosti Klienta v OLB, ak to nie je nevyhnutné pre uplatnenie jeho práv či preukázanie jeho povinností.
Spoločnosť je povinná riadiť sa Pokynmi a Platobnými príkazmi Klienta, ktorými Klient Spoločnosti udeľuje inštrukcie spôsobom
podľa tejto Zmluvy a podľa Všeobecných Obchodných podmienok. V prípade Obchodov má Spoločnosť právo odchýliť sa od
Pokynov Klienta, iba ak je to pre Klienta výhodné, v Pokyne Klienta to nie je vyslovene vylúčené a zároveň tomu nebráni
ustanovenie právnych predpisov, pravidiel prevodného miesta, na ktorom by mal byť Obchod uskutočnený, pravidiel pre
uskutočňovanie Pokynov alebo akékoľvek správne či súdne rozhodnutie záväzné pre Klienta a/alebo Spoločnosť.
Spoločnosť je povinná upozorniť Klienta na nesprávne či neúplne podané Pokyny a/alebo Platobné príkazy, prípadne na
neuskutočnené platby.
Spoločnosť je oprávnená použiť ku splneniu svojich záväzkov z tejto Zmluvy iné (tretie) osoby (napr. banky, záložne, iné
platobné inštitúcie), ak tým nedôjde k porušeniu podmienok poskytovania investičných a platobných služieb podľa platných
právnych predpisov či tejto Zmluvy. Klientovi z jednania Spoločnosti nevznikajú voči tretím osobám ani práva, ani povinnosti.
Klient však môže od tretej osoby vyžadovať plnenie záväzku, ak tak nemôže urobiť Spoločnosť pre okolnosti, ktoré sa týkajú jej
osoby.
Ak osoba, s ktorou Spoločnosť uzavrela príslušnú Zmluvu, ktorej predmetom bolo uskutočnenie Obchodu, poruší svoje záväzky,
je Spoločnosť povinná na účet Klienta splnenie týchto záväzkov vymáhať.
Ak Spoločnosť na splnenie svojho záväzku podľa tejto Zmluvy použije tretiu osobu, zodpovedá Klientovi, ako keby príslušnú
záležitosť obstarávala sama.
Spoločnosť je povinná Klientovi zriadiť interný platobný účet, na ktorom bude po celú dobu trvania tejto Zmluvy evidovať
všetky peňažné prostriedky (a ich toky) pre účely plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Spoločnosť je povinná
nakladať so zostatkami na IPÚ v rámci viazaných platobných účtov v súlade s pravidlami nakladania s majetkom Klienta
a v súlade so ZPKT a ZPS a podľa požiadaviek Klienta uvedených v jeho Pokynoch a/alebo Platobných príkazoch.
Spoločnosť je pred poskytnutím akejkoľvek služby oprávnená v súlade so zákonom požadovať, aby Klient alebo ním
splnomocnená osoba dokázali spôsobom požadovaným Spoločnosťou svoju totožnosť. Spoločnosť je oprávnená požadovať
dokázanie totožnosti Klienta alebo Osoby Klientom oprávnenej predovšetkým prostredníctvom dohodnutého hesla. Spoločnosť
je oprávnená v prípade existencie pochybností o totožnosti Klienta a/alebo totožnosti inej Osoby jednajúcej v mene Klienta
poskytnutie požadovanej služby, predovšetkým uskutočnenie požadovanej Transakcie a/alebo Obchodu odmietnuť.
Klient je povinný oznámiť Spoločnosti bez zbytočného odkladu všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie
povinností Spoločnosti podľa tejto Zmluvy. Klient je tiež povinný informovať Spoločnosť bez zbytočného odkladu o akýchkoľvek
skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť poskytnutie požadovanej služby alebo majúcich vplyv na schopnosť Klienta dostať sa k
svojim záväzkom vyplývajúcim z tejto Zmluvy.
Ak dôjde u ktorejkoľvek zo Zmluvných strán ku vzniku takýchto skutočností (hlavne rizík súvisiacich s príslušným Obchodom,
Transakciou a/alebo službou), ktoré by mohli mať podstatný vplyv na plnenie tejto Zmluvy, je o nich dotknutá Zmluvná strana
povinná bez zbytočného odkladu telefonicky informovať druhú Zmluvnú stranu a následne jej na uvedenú doručovaciu adresu
zaslať písomné oznámenie obsahujúce podrobné informácie o skutočnostiach, ktoré nastali.
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Klient výslovne súhlasí s tým, že bude informovaný prostredníctvom internetových stránok Spoločnosti, prostredníctvom OLB a
zasielaním e-mailových správ na e-mailovú adresu oznámenú Spoločnosti. Ak Klient trvá na tom, že bude informovaný
zasielaním písomných správ na Spoločnosti oznámenú korešpondenčnú adresu, priloží k tejto Zmluve svoje prehlásenie s týmto
stanoviskom.

Článok IV. - Zmluvná odmena, poplatky a náklady

Klient sa zaväzuje, že Spoločnosti zaplatí za poskytnuté služby a to najmä za uskutočnené Transakcie a Obchody odmenu.
Nárok na odmenu vzniká Spoločnosti momentom riadneho poskytnutia služby, uskutočnenia Transakcie a/alebo Obchodu, bez
ohľadu na skutočnosť či z toho Klientovi vyplynie alebo nevyplynie zisk alebo iná výhoda.
Klient berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že všetky služby poskytované Spoločnosťou na základe tejto Zmluvy sú
spoplatnené podľa aktuálneho platobného sadzobníku Spoločnosti, ktorý je zverejnený na webových stránkach Spoločnosti.
Klient sa zaväzuje, že zaplatí všetky poplatky stanovené touto Zmluvou alebo sadzobníkom Spoločnosti za poskytnuté služby
a uskutočnené Transakcie a Obchody. Spoločnosť je oprávnená sadzobník jednostranne zmeniť. Ním stanovené poplatky je
oprávnená uplatniť vždy po uplynutí dvoch mesiacov od zverejnenia nového sadzobníku na svojich webových stránkach.
Klient sa zaväzuje uhradiť Spoločnosti všetky účelne vynaložené náklady, ktoré Spoločnosti vzniknú pri vymáhaní a ochrane jej
práv v súvislosti s touto Zmluvou, v dôsledku porušenia povinností podľa tejto Zmluvy Klientom.
Spoločnosť je oprávnená účtovať Klientovi na úhradu i prípadné iné výdaje, náklady, úroky z oneskorenia či zmluvné pokuty,
ktoré jej vzniknú pri plnení povinností z tejto Zmluvy. Klient a Spoločnosť sa týmto výslovne dohodli, že budú Klientovi
vyúčtované na úhradu na základe faktúry.
Spoločnosť je oprávnená odčítať (započítať) čiastku vo výške odmeny podľa čl. IV. odst. 1. tejto Zmluvy, úhradu nákladov,
úroky z oneskorenia či zmluvné pokuty priamo z interného platobného účtu (IPÚ) Klienta. V prípade, že je IPÚ vedený v inej
mene, než je vyúčtovaná platba, môže Spoločnosť odčítať (započítať) tieto čiastky z IPÚ vedeného v inej mene, prepočítané
stredovým kurzom ČNB platným v deň, kedy sa pohľadávky stali spôsobilými k započítaniu. Táto dohoda platí pre všetky druhy
služieb a platieb, ktorých poskytovanie bolo medzi Klientom a Spoločnosťou touto Zmluvou zjednané.
Spoločnosť je oprávnená v súlade s ustanovením § 364 Obchodného zákonníka započítať odmenu za poskytnuté služby,
uskutočnený Obchod alebo Transakciu a všetky ostatné nároky podľa tejto Zmluvy proti pohľadávkam Klienta.

Článok V. - Uzatváranie Obchodov a Transakcií

Jednotlivé Obchody a Transakcie budú medzi Spoločnosťou a Klientom uzatvárané:
prostredníctvom telefónnych liniek určených Spoločnosťou; alebo
prostredníctvom OLB.

Spoločnosť oznámi Klientovi pre uzatváranie požadovaného Obchodu/Transakcie zmenný kurz a poplatky za poskytnuté služby
podľa aktuálneho zverejneného sadzobníka Spoločnosti. K uzatvoreniu Obchodu/Transakcie dochádza v momente, keď Klient
prejaví bezpodmienečný súhlas so všetkými podmienkami Obchodu/Transakcie. Obchodník Klientovi potvrdí dojednanie
Obchodu/Transakcie vydaním písomnej alebo elektronickej Konfirmácie (bližšie upravené vo VOP, ktoré sú prílohou tejto
zmluvy).

Článok VI. - Prehlásenie Klienta

Klient prehlasuje, že:

je osobou majúcou právnu spôsobilosť k uzatvoreniu tejto Zmluvy a plneniu záväzkov z nej vyplývajúcich;
uzatvorením tejto Zmluvy, plnením povinností a výkonom práv z nej vyplývajúcich neporušuje právne predpisy, ani svoje
zakladateľské dokumenty alebo interné právne predpisy, ani akékoľvek záväzkové vzťahy, ktorých je stranou;
neexistujú ani nehrozia žiadne okolnosti, ako napr. úpadok Klienta, podanie návrhu na zahájenie insolvenčného konania voči
Klientovi, súdne, rozhodcovské alebo správne konanie, likvidácia a pod., ktoré by zabránili Klientovi v plnení jeho záväzkov
z tejto Zmluvy alebo mali alebo by mohli mať podstatný negatívny vplyv na schopnosť Klienta plniť záväzky podľa tejto Zmluvy
a/alebo jeho finančnú či hospodárku situáciu;
je plne oprávnený bez obmedzení disponovať s investičnými nástrojmi, ktoré sú predmetom Pokynu;
si nie je vedomý, že by podaním Pokynu alebo Platobného príkazu ani ich uskutočnením došlo k porušeniu právnych predpisov;
k uzatvoreniu tejto Zmluvy došlo v súlade s jeho zakladateľskými dokumentmi a internými predpismi upravujúcimi proces
prijímania rozhodnutí;
mu boli pred uzavretím tejto Zmluvy Spoločnosťou poskytnuté podstatné informácie súvisiace s uskutočňovaním
Obchodu/Transakcie v rozsahu vyžadovanom príslušnými právnymi predpismi. Takto obdržal informácie o Spoločnosti ako
poskytovateľovi služieb podľa tejto Zmluvy, o poskytovaných investičných a platobných službách, o spôsobe komunikácie
medzi ním a Spoločnosťou, o vzájomných povinnostiach a zodpovednosti a to vo forme ústnej informácie pred uzavretím tejto
Zmluvy, informácie zverejnenej na webových stránkach Spoločnosti, informácií zahrnutých v prevzatej informačnej brožúre
Spoločnosti, v návrhu tejto Zmluvy vrátane všetkých jej príloh a VOP. Je si vedomý, že Spoločnosť je pripravená mu opätovne
poskytnúť tieto informácie na jeho žiadosť kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu.
mu boli pred uzatvorením tejto Zmluvy poskytnuté všetky podstatné informácie súvisiace s uskutočnením Obchodu/Transakcie
v rozsahu vyžadovanom príslušnými právnymi predpismi, hlavne upozornenie na možné riziká spojené s poskytovanými
službami (uskutočňovanými Obchodmi/Transakciami); a je si vedomý a rozumie podmienkam, záväzkom a možným rizikám
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5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

1.  

v súvislosti s uskutočňovanými Obchodmi/Transakciami a tieto podmienky, záväzky a riziká akceptuje a ak nie je schopný
týmto podmienkam, záväzkom a rizikám sám porozumieť, konzultoval ich a nechal sa o nich podrobne informovať odborne
spôsobilou osobou;
pred uzatvorením každého Obchodu/Transakcie dôkladne zváži, či je pre neho daný Obchod/Transakcia vhodná vzhľadom
k jeho skúsenostiam a znalostiam v oblasti investícií, jeho finančným cieľom a peňažným zdrojom; pričom ďalej prehlasuje, že
neuzavrie so Spoločnosťou žiadny Obchod/Transakciu, ak nebude plne rozumieť podmienkam takého Obchodu/Transakcie;
nie sú mu známe žiadne skutočnosti, ktoré by mu bránili vo využívaní služieb Spoločnosti podľa tejto Zmluvy, a to hlavne pri
uskutočňovaní Obchodov/Transakcií;
peňažné prostriedky používané v súvislosti s poskytovaním služieb podľa tejto Zmluvy a to hlavne s uskutočňovaním
Obchodov/Transakcií, nepochádzajú z výnosov z trestnej činnosti a účelom uzatvárania Obchodov/Transakcií nie je snaha
o legalizáciu ich pôvodu;
Klient, ani žiadna Osoba Klientom oprávnená nie je politicky exponovanou osobou;
je uzrozumený s tým, že informácie o minulom vývoji kurzov investičných nástrojov a ich podkladových aktív, hlavne mien,
slúžia len na informačné účely a nie sú zárukou akýchkoľvek budúcich výnosov a že hodnota investičných nástrojov môže
časom ako stúpať, tak i klesať;
poskytol Spoločnosti všetky nevyhnutné údaje pre uskutočnenie kategorizácie svojej osoby a pre vyhodnotenie primeranosti
požadovaných investičných služieb a investičných nástrojov, ktoré Klient môže požadovať a že tieto poskytnuté údaje sú úplné,
pravdivé a neskreslené; (ak uzatvára Spoločnosť termínové obchody – viď Článok II.3 tejto Zmluvy)
všetky informácie, ktoré Spoločnosti poskytol v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto Zmluvy sú úplné, presné, správne a nie
sú zavádzajúce;
pred podpisom tejto Zmluvy sa v plnom rozsahu zoznámil s platnými VOP, sadzobníkom Spoločnosti a návrhom tejto Zmluvy,
týmto dokumentom porozumel a s ich obsahom bez výhrad súhlasí;
Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za straty, ktoré môžu Klientovi vzniknúť ako dôsledok tržných rizík spojených
s Obchodmi/Transakciami;
osoby Klientom oprávnené sú osoby, ktoré Klient zmocnil k tomu, aby v jeho mene uzatvárali v príslušnom rozsahu
Obchody/Transakcie a využívali i ostatné služby poskytované Spoločnosťou na základe tejto Zmluvy.

Klient berie na vedomie, že:

Spoločnosť nie je zodpovedná za zrážky pre účely zaistenia dane ani za riadne plnenie daňových povinností Klienta;
ak sa ktorékoľvek jeho vyššie uvedené prehlásenie, či len čiastočne, ukáže ako nepravdivé alebo sa nepravdivým stane, má
Spoločnosť právo odmietnuť poskytnutie služieb a uskutočnenie Obchodu/Transakcie, odstúpiť od zjednaného
Obchodu/Transakcie alebo odstúpiť od tejto Zmluvy.

Článok VII. - Prehlásenie Spoločnosti

Spoločnosť prehlasuje, že:

orgánom dohľadu nad činnosťou Spoločnosti v oblasti poskytovania investičných a platobných služieb je Česká národná banka
(ČNB), ako ústredná banka Českej republiky a orgán vykonávajúci dohľad nad finančným trhom, pre Slovenskú republiku
potom obdobne Národná Banka Slovenska (NBS);
je oprávnená poskytovať:

investičné služby na základe povolenia na činnosť obchodníka s cennými papiermi, bližšie uvedeného vo VOP;
platobné služby na základe povolenia na činnosť platobnej inštitúcie, bližšie uvedeného vo VOP;

je osobou majúcou právnu spôsobilosť k uzatvoreniu tejto Zmluvy a plneniu záväzkov z nej vyplývajúcich;
uzatvorením tejto Zmluvy, plnením povinností a výkonom práv z nej vyplývajúcich neporušuje právne predpisy, ani svoje
zakladateľské dokumenty alebo interné právne predpisy, ani akékoľvek záväzkové vzťahy, ktorých je stranou;
neexistujú ani nehrozia žiadne okolnosti ako napr. úpadok Spoločnosti, podanie návrhu na zahájenie insolvenčného konania
voči Spoločnosti, súdne, rozhodcovské alebo správne konanie, likvidácia, a pod., ktoré by zabránili Spoločnosti v plnení jej
záväzkov z tejto Zmluvy alebo mali alebo by mohli mať podstatný negatívny vplyv na schopnosť Spoločnosti plniť záväzky
podľa tejto Zmluvy a/alebo jej finančnú či hospodársku situáciu;
k uzatvoreniu tejto Zmluvy došlo v súlade s jej zakladateľskými dokumentmi, všeobecne platnými právnymi predpismi
a internými predpismi upravujúcimi proces prijímania rozhodnutí;
nie sú jej známe žiadne skutočnosti, ktoré by bránili poskytovaniu služieb Klientovi podľa tejto Zmluvy a to hlavne
uskutočňovaniu Obchodov/Transakcií;
všetky informácie, ktoré poskytla v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto Zmluvy Klientovi, sú úplné, presné, správne a nie
sú zavádzajúce;
v súlade s požiadavkami ZPKT a ZPS vedie Spoločnosť oddelenú evidenciu peňažných prostriedkov a majetku Klienta
zverených Spoločnosti k uskutočneniu Obchodu/Transakcie a peňažných prostriedkov/majetku Spoločnosti a ostatných Klientov
Spoločnosti. Prostriedky Klienta sú takto vedené na samostatnom účte v banke (družstve), tieto účty sú uverejnené v Klientovi
odovzdanej informačnej brožúre Spoločnosti. Táto banka (družstvo) je súčasťou systému poistenia pohľadávok z vkladov podľa
platnej zákonnej úpravy (zákon o bankách).

Článok VIII. - Ukončenie Zmluvy

Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená túto Zmluvu kedykoľvek vypovedať.
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2.  

3.  

4.  

5.  
6.  
7.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

a.  

b.  
c.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

V prípade výpovede tejto Zmluvy zo strany Klienta platí, že ak vo výpovedi nie je stanovená neskoršia účinnosť, nadobúda
výpoveď Zmluvy zo strany Klienta účinnosť v pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, kedy bola výpoveď Spoločnosti doručená.
Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu po ukončení tejto Zmluvy Klienta informovať o Obchodoch/Transakciách, ktoré
v súlade s predchádzajúcou vetou pre Klienta uskutoční a o Obchodoch/Transakciách, ktorých uskutočnenie nedokončí.
V prípade, že by nedokončením uskutočnenia Obchodu/Transakcie mohla Klientovi vzniknúť škoda, bude ho Spoločnosť
informovať o opatreniach, ktoré je k jej odvráteniu potrebné učiniť.
Spoločnosť môže túto Zmluvu písomne vypovedať s účinnosťou ku koncu druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Klientovi, ak nevyplýva z výpovede doba neskoršia. Spoločnosť je povinná dokončiť
uskutočnenie Obchodov/Transakcií vyplývajúcich z Pokynov a Platobných príkazov, ktoré obdržala pred dňom doručenia
výpovede Klientovi.
Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu po ukončení tejto Zmluvy alebo po dokončení uskutočňovania
Obchodov/Transakcií podľa odstavcov 3. a 4. tohto článku Zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr, pripraviť
všetky vyúčtovania, doklady a ďalšie veci na odovzdanie Klientovi.
Výpoveď musí byť vždy vykonaná v českom jazyku, resp. slovenskom jazyku.
Táto Zmluva môže byť ukončená i písomnou dohodou Zmluvných strán.
Zánikom alebo výpoveďou tejto Zmluvy nie sú dotknuté už existujúce práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré budú
vysporiadané podľa príslušných ustanovení tejto Zmluvy.

Článok IX. - Spoločné ustanovenia

Otázky neupravené touto Zmluvou, hlavne proces uzatvárania a vysporiadania Obchodov/Transakcií sa riadi VOP a príslušnými
právnymi predpismi. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bude v rozpore s VOP, má prednosť úprava príslušnej
otázky obsiahnutá v tejto Zmluve.
Zmluvné strany sú povinné dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o predmete plnenia tejto Zmluvy, o všetkých veciach, ktoré sa v
súvislosti s touto Zmluvou dozvedeli, ako i o ostatných otázkach s touto Zmluvou a predmetom jej plnenia súvisiacich.
Vyhotovenie VOP, sadzobníka Spoločnosti, informačných brožúr Spoločnosti v deň uzatvorenia tejto Zmluvy platnej a účinnej,
ako i vyhotovenie návrhu tejto Zmluvy (a všetkých jej príloh) obsahujúceho všetky náležitosti budúceho záväzkového vzťahu
založeného touto Zmluvou, bolo Spoločnosťou odovzdané Klientovi najneskôr pri podpise tejto Zmluvy.
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom platí, že nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a
účinnosť dňom identifikácie Klienta alebo jeho zástupcu Spoločnosťou v zmysle identifikácie podľa zákona č. 253/2008 Zb. o
niektorých opatreniach proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, v platnom („AML zákon“).
Za účelom identifikácie podľa AML zákona sa Klient zaväzuje predložiť Spoločnosti pred uzavretím tejto Zmluvy nasledujúce
dokumenty:

Klient – právnická osoba - aktuálny výpis  z obchodného či iného, zákonom stanoveného registra, doklad totožnosti1

(občiansky preukaz alebo pas) osoby jednajúcej za právnickú osobu;
Klient – fyzická osoba/podnikateľ - živnostenský list, doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas);
Klient – fyzická osoba – doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).

Táto Zmluva môže byť menená iba dohodou Zmluvných strán a to formou číslovaných písomných dodatkov, podpísaných
oboma Zmluvnými stranami. Spoločnosť je oprávnená navrhnúť zmenu tejto Zmluvy poskytnutím zoznamu požadovaných
zmien Klientovi na trvalom nosiči dát, odovzdanom najneskôr dva mesiace pred dňom, kedy Zmluva nadobudne účinnosť.
Klient má právo návrh zmien odmietnuť. Ak Klient odmietne návrh Spoločnosti na zmenu Zmluvy, má právo Zmluvu pred
dňom, kedy má jej zmena nadobudnúť účinnosť, bezplatne a s okamžitou účinnosťou vypovedať.
Zmluvné strany sú povinné navzájom sa informovať formou písomného oznámenia o zmenách týkajúcich sa ich obchodnej
firmy, sídla a jednajúcich osôb, bydliska alebo kontaktných údajov. Zmena týchto údajov bude voči druhej Zmluvnej strane
účinná doručením príslušného, riadne podpísaného oznámenia. Na uvedené účely nie je potrebné spisovať dodatok k tejto
Zmluve, ak sa nejedná o zmenu v číslach účtov Klienta alebo o zmenu v oprávnených osobách konajúcich v mene Klienta so
Spoločnosťou.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli na tom, že táto zmluva a s ňou súvisiace vzťahy sa budú riadiť právnym poriadkom Českej
republiky, t.j. v prvom rade Obchodným zákonom, ZPS a ZPKT.
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) kópiách s platnosťou a účinnosťou originálu, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží 1
(jedno) vyhotovenie Zmluvy.
Táto Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku, v ktorom bude tiež prebiehať všetka komunikácia medzi Spoločnosťou
a Klientom. (Zmluvu je na žiadosť Klienta možné vyhotoviť i v inom jazyku než v jazyku slovenskom, ale takáto jazyková verzia
Zmluvy bude Klientovi slúžiť iba k informačným účelom, pretože rozhodujúca je vždy česká jazyková verzia).
Táto Zmluva spolu so všetkými svojimi prílohami, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, predstavuje úplnú dohodu Zmluvných
strán a nahrádza všetky predchádzajúce ústne a/alebo písomné dohody týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tieto prílohy:

Príloha č. 1 Zoznam Klientom oprávnených osôb, t. j. osôb oprávnených konať za Klienta (identifikácia osôb
zmocnených Klientom na vykonávanie Obchodov/Transakcií, využívanie ďalších služieb poskytovaných Spoločnosťou a
podpisovanie Konfirmácií v mene Klienta; Podpisové vzory zmocnených osôb);
Príloha č. 2 Zoznam platobných účtov Klienta;
Príloha č. 3 Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AKCENTA CZ a.s.;
Príloha č. 4 Informačná brožúra spoločnosti.

V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy ukáže ako neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynútiteľné a je možné
ho oddeliť, zostávajú ostatné ustanovenia tejto Zmluvy nedotknuté.
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Meno a prezviesko:

Za Klienta

Dňa:

V

Funkcia:

Meno a prezviesko:

Za Klienta

Dňa:

V

Funkcia:

Meno a prezviesko

Za spoločnosť AKCENTA CZ a.s.

Obchodný zástupca/ zástupca podľa
plnej moci

Dňa:

V

Funkcia:

14.  

15.  

16.  

17.  

1.  

2.  

3.  

4.  

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory, ktoré medzi nimi vzniknú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou,
vrátane otázok jej platnosti (ďalej len Spory), sa pokúsia vyriešiť vzájomným jednaním, predovšetkým podľa zverejnených
pravidiel Spoločnosti pre riešenia reklamácií (Reklamačný poriadok). V prípade, že sa Zmluvným stranám nepodarí vyriešiť spor
do 30 dní odo dňa, kedy bola jednej Zmluvnej strane doručená výzva druhej Zmluvnej strany k zahájeniu jednania o riešení
tohto Sporu ani za využitia pomoci útvaru Compliance Spoločnosti, bude spor riešený vecne príslušným súdom v Českej
republike. Zmluvné strany zároveň dohodli, že miestna príslušnosť súdu bude určená podľa sídla prevádzky Spoločnosti, tj.
V Hradci Králové.
Klient je tiež oprávnený obrátiť sa so sťažnosťou na jednanie Spoločnosti na finančného arbitra, ktorý je oprávnený
k mimosúdnemu riešeniu sporov Zmluvných strán. Ďalej sa Klient môže so sťažnosťou obrátiť na ČNB.
Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva je prejavom ich pravej a slobodnej vôle, že sa zoznámili s jej obsahom a bez výhrad
s ním súhlasia, na dôkaz čoho nižšie pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
Táto Rámcová zmluva nahrádza všetky predchádzajúce zmluvné dohody medzi oboma stranami, ak boli takéto dohody
uzatvorené.

Článok X. - Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (VOP), ktoré sú prílohou č. 3 tejto Zmluvy, predstavujú obchodné podmienky v zmysle § 273
odst. 1 Obchodného zákonníka a sú nedielnou súčasťou tejto Zmluvy. Klient podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že bol s VOP
vydanými Spoločnosťou zoznámený, rozumie ich obsahu a súhlasí s nimi.
Klient si je vedomý skutočnosti, že činnosť Spoločnosti podlieha dohľadu ČNB a dozoru orgánov štátnej správy a z tohto dôvodu
môže byť táto Zmluva, rovnako ako iné dokumenty, informácia a osobné údaje súvisiace s Klientom a s plnením predmetu tejto
Zmluvy, ktoré má spoločnosť k dispozícii, sprístupnené inštitúciám vykonávajúcim nad činnosťou Spoločnosti dozor alebo
dohľad, s čím Klient podpisom tejto Zmluvy výslovne súhlasí. Platí, že takéto dokumenty, informácie a osobné údaje je možné
v danej situácii sprístupniť iba v nevyhnutnom rozsahu a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci plnenia povinností podľa tejto Zmluvy boli či budú Spoločnosťou zhromažďované
a spracovávané osobné údaje Klienta či jeho zamestnancov, prípadne ďalších osôb spojených s Klientom, Klient podpisom tejto
Zmluvy potrvrdzuje, že s takýmto zhromažďovaním a spracovávaním osobných údajov v súvislosti s plnením tejto Zmluvy
súhlasí a tam, kde to platné právne predpisy vyžadujú, zaobstaral alebo zaobstará k takému zhromažďovaniu a spracovávaniu
osobných údajov od svojich zamestnancov, prípadne ďalších osôb s ním spojených, súhlas v rozsahu vyžadovanom príslušnými
právnymi predpismi a takýto súhlas Spoločnosti na požiadanie poskytne. Daný súhlas je platný a účinný iba po dobu trvania
tejto Zmluvy. Spoločnosť je po zániku tejto Zmluvy povinná príslušné osobné údaje zlikvidovať, ak inak nestanovia príslušné
právne predpisy alebo akékoľvek správne či súdne rozhodnutie týkajúce sa Klienta alebo Spoločnosti
Dohodou Zmluvných strán bolo stanovené, že Klient nie je oprávnený previesť ani postúpiť na tretie osoby akékoľvek práva
alebo záväzky vyplývajúce pre neho z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti. Spoločnosť je
oprávnená postúpiť svoje pohľadávky voči Klientovi podľa tejto Zmluvy tretej osobe s podmienkou, že o tom preukázateľne
vopred písomne upovedomí Klienta.

1Aktuálnym výpisom sa rozumie taký výpis, ktorý nie je starší než 3 (tri) mesiace.

Prehlásenie klienta:

Klient sám alebo osoby Klientom oprávnené  politicky exponovanou osobou.nie sú

Potvrdzujem prevzatie informačnej brožúry AKCENTY vo verzii , a ďalej prevzatie VOP vo  verzii, s ich obsahom som sa3/2013 2/2013
zoznámil a súhlasím s nimi, na dôkaz čoho pripájam nižšie vlastnoručný podpis.

Podpis Klienta pripojený pod touto Zmluvou sa zároveň považuje za vzorový podpis..

Obchodný zástupca alebo zamestnanec AKCENTY prehlasuje, že uskutočnil identifikáciu Klienta vrátane oprávnených osôb, ak sú
uvedené. Doložený dokument Rámcová zmluva bola podpísaná v jeho prítomnosti.
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Meno a prezviesko:

Za Klienta

Dňa:

V

Funkcia:

Meno a prezviesko:

Za Klienta

Dňa:

V

Funkcia:
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Vzorový
podpis:

 OLB - plný přístup

 OLB - pouze náhled

Mobil pro autorizační SMS:E-mail:

Mobil:Tel.:

Štátna príslušnosť:Pohlavie:Miesto narodenia:

Platnosť do:Dňa:Vystavený kým:Číslo OP (preukaz totožnosti):

PSČ:Č.o:Č.p:Ulica:

Štát:Časť obce:Pobyt v: Obec:

Dátum narodenia:Rodné číslo:Meno a priezvisko:

Obchodná firma / meno:

K Zmluve číslo  
(verzia )2/2013

PRÍLOHA č.1 
(ďalej len „Príloha“)

ZOZNAM Osôb OPRÁVNENÝCH JEDNAŤ ZA
KLIENTA

Klient týmto oznamuje spoločnosti AKCENTA CZ a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) identifikačné údaje o osobách, ktoré sú za Klienta
oprávnené podávať platobné príkazy a pokyny a uzatvárať Obchody/ Transakcie v súlade s Rámcovou zmluvou o uskutočňovaní
termínových obchodov s cudzími menami, bezhotovostných obchodov s cudzími menami a poskytovaní služieb (ďalej len „Zmluva“),
ako i podpisovať Konfirmácie Obchodov/Transakcií (ďalej len „Osoby Klientom oprávnené“). V súvislosti s tým Klient predkladá nižšie
uvedený zoznam Osôb Klientom oprávnených, za ktorého úplnosť, presnosť, správnosť a aktuálnosť nesie plnú zodpovednosť.

Podpisom tejto Prílohy sa Klient zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať Spoločnosť o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa tejto
Prílohy a údajov v nej obsiahnutých.

Spoločnosť nezodpovedá za škodu vzniknutú Klientovi v dôsledku neúplných, nepresných, nesprávnych a/alebo neaktuálnych údajov
obsiahnutých v tejto Prílohe.

Klient a Osoby Klientom oprávnené sú povinní podpísať túto Prílohu a prípadné zmeny údajov v nej obsiahnutých pred zamestnancom
Spoločnosti alebo ňou určenou osobou, ktorá vykoná identifikáciu/sprostredkovanú identifikáciu Oprávnených osôb. Príslušné
dokumenty budú zaslané na pobočku Spoločnosti v Hradci Králové, sídliacu na adrese: AKCENTA CZ a.s., Gočárova třída 312/52, 
500 02 Hradec Králové 2, Česká republika.

Osoby Klientom oprávnené svojim nižšie pripojeným vlastnoručným podpisom prijímajú plnú moc udelenú na uzatváranie
Obchodov/Transakcií ako i využívanie ďalších služieb poskytovaných Spoločnosťou a podpisovanie Konfirmácií Obchodov/Transakcií za
Klienta. Oprávnené osoby pripojením svojho vlastnoručného podpisu výslovne súhlasia s tým, že ich nižšie uvedený podpis je zároveň
vzorom podpisu, ktorým sa budú preukazovať pri konaní v súvislosti so Zmluvou.

Identifikácia Osôb Klientom oprávnených je vykonávaná v súlade s ustanovením zákona č. 253/2008 Zb. o niektorých opatreniach proti
legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu v platnom znení.

ÚDAJE O OSOBÁCH KLIENTOM OPRÁVNENÝCH

Oprávnená osoba prehlasuje, že je / nie je politicky exponovanou osobou podľa § 4 odst 5 zákona 253/2008 Sb.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto Osoba Klientom oprávnená bude jednať za Klienta pri využívaní služby OLB poskytovanej
AKCENTOU a Klient tejto Osobe udeľuje nasledujúce oprávnenie k prístupu do OLB
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Vzorový
podpis:

 OLB - plný přístup

 OLB - pouze náhled

Mobil pro autorizační SMS:E-mail:

Mobil:Tel.:

Štátna príslušnosť:Pohlavie:Miesto narodenia:

Platnosť do:Dňa:Vystavený kým:Číslo OP (preukaz totožnosti):

PSČ:Č.o:Č.p:Ulica:

Štát:Časť obce:Pobyt v: Obec:

Dátum narodenia:Rodné číslo:Meno a priezvisko:

Vzorový
podpis:

 OLB - plný přístup

 OLB - pouze náhled

Mobil pro autorizační SMS:E-mail:

Mobil:Tel.:

Štátna príslušnosť:Pohlavie:Miesto narodenia:

Platnosť do:Dňa:Vystavený kým:Číslo OP (preukaz totožnosti):

PSČ:Č.o:Č.p:Ulica:

Štát:Časť obce:Pobyt v: Obec:

Dátum narodenia:Rodné číslo:Meno a priezvisko:

Vzorový
podpis:

 OLB - plný přístup

 OLB - pouze náhled

Mobil pro autorizační SMS:E-mail:

Mobil:Tel.:

Štátna príslušnosť:Pohlavie:Miesto narodenia:

Platnosť do:Dňa:Vystavený kým:Číslo OP (preukaz totožnosti):

PSČ:Č.o:Č.p:Ulica:

Štát:Časť obce:Pobyt v: Obec:

Dátum narodenia:Rodné číslo:Meno a priezvisko:

ÚDAJE O OSOBÁCH KLIENTOM OPRÁVNENÝCH

Oprávnená osoba prehlasuje, že je / nie je politicky exponovanou osobou podľa § 4 odst 5 zákona 253/2008 Sb.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto Osoba Klientom oprávnená bude jednať za Klienta pri využívaní služby OLB poskytovanej
AKCENTOU a Klient tejto Osobe udeľuje nasledujúce oprávnenie k prístupu do OLB

ÚDAJE O OSOBÁCH KLIENTOM OPRÁVNENÝCH

Oprávnená osoba prehlasuje, že je / nie je politicky exponovanou osobou podľa § 4 odst 5 zákona 253/2008 Sb.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto Osoba Klientom oprávnená bude jednať za Klienta pri využívaní služby OLB poskytovanej
AKCENTOU a Klient tejto Osobe udeľuje nasledujúce oprávnenie k prístupu do OLB

ÚDAJE O OSOBÁCH KLIENTOM OPRÁVNENÝCH

Oprávnená osoba prehlasuje, že je / nie je politicky exponovanou osobou podľa § 4 odst 5 zákona 253/2008 Sb.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto Osoba Klientom oprávnená bude jednať za Klienta pri využívaní služby OLB poskytovanej
AKCENTOU a Klient tejto Osobe udeľuje nasledujúce oprávnenie k prístupu do OLB
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Meno a prezviesko:

Za Klienta

Dňa:

V

Funkcia:

Meno a prezviesko:

Za Klienta

Dňa:

V

Funkcia:

Meno a prezviesko:

Za Klienta

Dňa:

V

Funkcia:

Meno a prezviesko:

Za Klienta

Dňa:

V

Funkcia:

Meno a prezviesko

Za spoločnosť AKCENTA CZ a.s.

Obchodný zástupca/ zástupca podľa
plnej moci

Dňa:

V

Funkcia:
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Meno a prezviesko:

Za Klienta

Funkcia:

Meno a prezviesko:

Za Klienta

Funkcia:

Meno a prezviesko

Za spoločnosť AKCENTA CZ a.s.

Obchodný zástupca/ zástupca podľa
plnej moci

Funkcia:

Klient požaduje, aby mu Spoločnosť podľa čl. IV. Zmluvy poplatky podľa Sadzobníka alebo tejto Zmluvy účtovala
v mene:

Adresa banky:Kód banky:Číslo účtu:

Názov banky:BIC / SWIFT:IBAN:

Mena:Názov účtu:

Adresa banky:Kód banky:Číslo účtu:

Názov banky:BIC / SWIFT:IBAN:

Mena:Názov účtu:

Adresa banky:Kód banky:Číslo účtu:

Názov banky:BIC / SWIFT:IBAN:

Mena:Názov účtu:

Adresa banky:Kód banky:Číslo účtu:

Názov banky:BIC / SWIFT:IBAN:

Mena:Názov účtu:

Adresa banky:Kód banky:Číslo účtu:

Názov banky:BIC / SWIFT:IBAN:

Mena:Názov účtu:

Adresa banky:Kód banky:Číslo účtu:

Názov banky:BIC / SWIFT:IBAN:

Mena:Názov účtu:

Adresa banky:Kód banky:Číslo účtu:

Názov banky:BIC / SWIFT:IBAN:

Mena:Názov účtu:

Adresa banky:Kód banky:Číslo účtu:

Názov banky:BIC / SWIFT:IBAN:

Mena:Názov účtu:

Obchodná firma / meno:

K Zmluve číslo  
(verzia )2/2013

PRÍLOHA č.2
(ďalej len „Príloha“)

BANKOVÉ SPOJENIA KLIENTA

Účtovanie poplatkov
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Meno a prezviesko:

Za Klienta

Dňa:

V

Funkcia:

Meno a prezviesko:

Za Klienta

Dňa:

V

Funkcia:

Dňa:

V

Dňa:

V

Dňa:

V


