
Clientul prin aceasta informează AKCENTA CZ a.s (în continuare doar "Societatea"), despre datele de identicare a persoanelor care sunt autorizate în numele 
Clientului și în contul său de a încheia tranzacţii și iniţierea ordinelor de plată, de a folosi celelalte servicii oferite în Contractul-cadru și să semneze Conrmarea 
şi ordinele de plată. Pentru integralitatea și acurateţea, corectitudinea sau actualitatea listei persoanelor autorizate declarată, Clientul poartă întreaga 
responsabilitate.
Clientul și Persoanele autorizate sunt obligaţi să semneze prezenta anexă, și orice modicări ale informaţiilor conţinute în aceasta, în faţa unui angajat al 
Societăţii sau a unei entităţi desemnată care efectuează identicarea / identicare mediată a Persoanelor autorizate. Societatea nu este răspunzătoare pentru 
daunele apărute ca urmare a unor informatii incomplete, inexacte, incorecte sau depășite. 
Persoanele autorizate de Client prin semnătura sa olografă de mai jos, acceptă împuternicirea acordată de către Client pentru a iniţia ordine de plată și de 
decontare a tranzacţiilor, utilizarea altor servicii oferite de către Societate și semnarea Conrmărilor și a ordinelor de plată. Persoanele autorizate sînt de acord 
că semnătura lor de mai jos este, de asemenea, modelul de semnătură, care va  folosit în negocierile în legătură cu Contractul-cadru.
Prin semnarea acestei Anexe, Clientul se obligă să informeze cu promptitudine orice modicări a prezentei Anexă cît și datele conţinute de aceasta.

1) Declaraţia persoanei autorizate cu privire la poziţia sa ca Persoană expusă politic, cum este acest termen denit în art. II CCG.
2) Declaraţia persoanei autorizate a Clientului  cu privire la poziţia sa în sensul FATCA. Conceptul este denit în art. II Art. I. Deniţia termenilor CCG.

Denumirea comercială/numele:

Lista persoanelor autorizate

Versiunea: 1/2016Numărul contractului:

CNP:

Datele persoanei autorizate

Data naşterii:

E-mail:

Numele și prenumele:

Dane
identykacyjne

Locul naşterii: Sex: Cetăţenia:

6)PEP :

Domiciliul
stabil

Dane
kontaktowe

Tel.: Mobil:

Nr actului de identitate: Eliberat de către: La data de: Valabil până:

Mob. SMS de autenticare:

7)U.S. person :

Funcţia:

Strada: Nr casei:

Localitatea:

Codul poştal:

Statul:

Nr de orientare:

District:

NuDa NuDa

Speciment
de semnătură:OLB:  Doar pentru cititComplet

ANEXA nr. 1 (numită în continuare „Anexă”)

CNP:

Datele persoanei autorizate

Data naşterii:

E-mail:

Numele și prenumele:

Dane
identykacyjne

Locul naşterii: Sex: Cetăţenia:

6)PEP :

Domiciliul
stabil

Dane
kontaktowe

Tel.: Mobil:

Nr actului de identitate: Eliberat de către: La data de: Valabil până:

Mob. SMS de autenticare:

7)U.S. person :

Funcţia:

Strada: Nr casei:

Localitatea:

Codul poştal:

Statul:

Nr de orientare:

District:

NuDa NuDa

Speciment
de semnătură:OLB:  Doar pentru cititComplet
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CNP:

Datele persoanei autorizate

Data naşterii:

E-mail:

Numele și prenumele:

Dane
identykacyjne

Locul naşterii: Sex: Cetăţenia:

6)PEP :

Domiciliul
stabil

Dane
kontaktowe

Tel.: Mobil:

Nr actului de identitate: Eliberat de către: La data de: Valabil până:

Mob. SMS de autenticare:

7)U.S. person :

Funcţia:

Strada: Nr casei:

Localitatea:

Codul poştal:

Statul:

Nr de orientare:

District:

NuDa NuDa

Speciment
de semnătură:OLB:  Doar pentru cititComplet

CNP:

Datele persoanei autorizate

Data naşterii:

E-mail:

Numele și prenumele:

Dane
identykacyjne

Locul naşterii: Sex: Cetăţenia:

6)PEP :

Domiciliul
stabil

Dane
kontaktowe

Tel.: Mobil:

Nr actului de identitate: Eliberat de către: La data de: Valabil până:

Mob. SMS de autenticare:

7)U.S. person :

Funcţia:

Strada: Nr casei:

Localitatea:

Codul poştal:

Statul:

Nr de orientare:

District:

NuDa NuDa

Speciment
de semnătură:OLB:  Doar pentru cititComplet

1) Declaraţia persoanei autorizate cu privire la poziţia sa ca Persoană expusă politic, cum este acest termen denit în art. II CCG.
2) Declaraţia persoanei autorizate a Clientului  cu privire la poziţia sa în sensul FATCA. Conceptul este denit în art. II Art. I. Deniţia termenilor CCG.

Pentru AKCENTA CZ, a.s. 

Pentru Client

Funcţia

Semnătură (Partenerul de afaceri/reprezentant conform împuternicirii)

În:

La data de:

Prenumele şi numele

Funcţia

Semnătură

În:

La data de:

Prenumele şi numele

Funcţia

Semnătură

În:

La data de:

Prenumele şi numele

Funcţia

Semnătură

În:

La data de:

Prenumele şi numele
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