Dodatek č.
ke Smlouvě o platebních službách (číslo smlouvy
)
Uzavřené dne:
mezi:
SAB Finance a.s.
se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné nám. 1375/19, PSČ 110 00, IČO: 24717444,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16383
zastoupená Milošem Knedlhansem, na základě plné moci
(dále jen „SABF“)
a
Obchodní firma

IČO

se sídlem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
oddíl:
vložka:
Zastoupená/zastoupený
RČ:
Trvalý pobyt (ul., č.p., místo, PSČ)
(dále jen „klient“)
(SABF a klient společně dále jen „smluvní strany)

I.
V souladu s odstavcem 2.13 Smlouvy o platebních službách (dále jen „rámcová smlouva“) sděluje klient SABF změnu týkající
se jeho údajů, a to změnu ve statutárním orgánu klienta – doplnění dalšího člena statutárního orgánu. Dalším členem statutárního
orgánu klienta je v souladu s obchodním rejstříkem nebo jiným veřejným seznamem tato osoba:
1. Jméno a Příjmení:

Pohlaví:

Kým byl průkaz totožnosti vydán:

RČ (není-li, datum narození):

Místo narození:

Číslo průkazu totožnosti/druh PT:

Státní občanství:

Trvalým pobytem:

Platnost průkazu totožnosti do:

2. Jméno a Příjmení:

Pohlaví:

Kým byl průkaz totožnosti vydán:

RČ (není-li, datum narození):

Místo narození:

Číslo průkazu totožnosti/druh PT:

Státní občanství:

Trvalým pobytem:

Platnost průkazu totožnosti do:

Identifikaci klienta dle předloženého průkazu totožnosti za SABF provedl:

Politicky exponovaná osoba:
ANO
NE

Ověřena shoda podoby
s průkazem totožnosti

Politicky exponovaná osoba:
ANO
NE

Ověřena shoda podoby
s průkazem totožnosti

dne
………………………………….
(jméno, příjmení) (datum, podpis)

II.
Tento Dodatek č.
k rámcové smlouvě (dále jen „dodatek“) nabývá platnosti a účinnosti níže uvedeným dnem podpisu oběma
smluvními stranami a je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.
Nabytím účinnosti tohoto dodatku nepozbývají účinnosti předešlé dodatky č.
údajů o statutárním orgánu klienta.

V(e)

dne

…………………………………………………………..

SABF

Kontakty: tel.: +420 267 220 209

V(e)

a přílohy předmětné rámcové smlouvy v rozsahu

dne

………….……………………………………………………………………..

Klient
Fax: +420 267 220 290

E-mail: dealing@sab.cz

Web: www.sab.cz

