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

AKCENTA CZ a.s. 
www.akcenta.sk

0850 111 600
info@akcenta.eu

Názov príjemcu (klient spol. AKCENTA CZ a.s.):
Beneficiary (client of AKCENTA CZ):

Príkazca:
Payer:

Adresa príkazcu (štát):
Payer’s address (country):

ÚDAJE O PRÍKAZCOVI (O PARTNEROVI, KTORÝ BUDE POSIELAŤ ÚHRADY V PROSPECH VÁŠHO IPÚ)
DETAILS OF THE PAYER (PARTNER WHO IS GOING TO SEND PAYMENTS TO YOUR IPA)

Názov banky príkazcu:
Payer’s bank:

Adresa banky príkazcu (štát): 
Payer’s bank address (country):

Mena:
Currency:

ÚDAJE O BANKE PRÍKAZCU (O BANKE VÁŠHO OBCHODNÉHO PARTNERA)
DETAILS OF PAYER’S BANK (BANK OF YOUR BUSINESS PARTNER)

Na základe vyplneného formulára Vám bude vystavené Bankové spojenie pre prichádzajúce úhrady. Toto bankové 
spojenie bude určené len pre príkazcu, konkrétnu banku a menu uvedenú na tomto formulári. Pre každého ďalšieho 
obchodného partnera alebo pre inú banku a menu tohoto partnera je potreba vyplniť nový dotazník.
Uvedené údaje budú slúžiť pre jednoduhšiu identifikáciu prichádzajúcej úhrady.  Tieto údaje považujeme za dôverné 
a nebudú použité k iným účelom ako k vyššie uvedeným.
Ďakujeme Vám za spoluprácu.

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, VYPLŇTE TLAČENÝM PÍSMOM
PLEASE FILL OUT THE FORM IN BLOCK CAPITALS

DOTAZNÍK PRE VYSTAVENIE BANKOVÉHO SPOJENIA
BANK ACCOUNT VERIFICATION QUESTIONNAIRE

V prípade dotazov Vám poradíme na infolinke: 0850 111 600
In case of further questions, please call our helpline: +420 498 777 770 
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