FORMULAR AVÂND CA SUBIECT ÎNFIINŢAREA DATELOR BANCARE
BANK ACCOUNT VERIFICATION QUESTIONNAIRE
VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI CU LITERE DE TIPAR
PLEASE FILL OUT THE FORM IN BLOCK CAPITALS

Numele destinatarului
(clientul firmei AKCENTA CZ):
Beneficiary (client of AKCENTA CZ):

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PLĂTITOR (INFO ALE PARTENERULUI DE AFACERI, CARE VA TRIMITE SUMA DE BANI ÎN CCI AL DVS.)
DETAILS OF THE PAYER (PARTNER WHO IS GOING TO SEND PAYMENTS TO YOUR IPA)
Numele plătitorului:
Payer:
Adresa plătitorului (țară):
Payer’s address (country):

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA BANCA PLĂTITORULUI (INFO DESPRE BANCA PARTENERULUI DE AFACERI)
DETAILS OF PAYER’S BANK (BANK OF YOUR BUSINESS PARTNER)
Denumirea bănci plătitorului:
Payer’s bank:
Adresa bănci plătitorului (țară):
Payer’s bank address (country):
Moneda:
Currency:

Pentru întrebări sau pentru informații sunați la Infoline: +4 0312 296 650
In case of further questions, please call our helpline: +420 498 777 770
În baza formularului completat, vom da datele bancare pentru încasările din străinătate. Aceste date bancare sunt
valabile numai pentru un singur plătitor cu banca și moneda indicată în acest formular. Pentru fiecare alt partener
de afaceri suplimentar, sau o altă bancă și altă monedă a acestui partener, este întotdeauna nevoie de a se completa
un nou formular.
Datele menționate vor fi utilizate pentru a facilita identificarea plăților primite/încasate. Aceste informații sunt
considerate confidențiale și nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele sus menționate.
Vă mulțumim pentru cooperare.
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 confidential and will not be used for purposes other than the purposes stated above.
Thank you for your cooperation.
AKCENTA CZ a.s.
www.akcenta.ro

+4 0312 296 650
info@akcenta.eu

Sediul / Headquarters: Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, Republica Cehă
Adresa de contact / Contact address: Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové 2, Republica Cehă

