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PLNÁ MOC – PRÁVNICKÁ OSOBA 

Údaje Zákazníka: 

Název společnosti  

IČO  

Číslo smlouvy (dále jen „Smlouva“)  

Jméno a příjmení osoby (osob) 

oprávněné (ných) zastupovat 
společnost 

 

 

Osobní údaje zástupce Zákazníka: 

Jméno  

Příjmení  

Rodné číslo  

Místo narození  

Trvalé bydliště  

 

(dále jen „Zmocnitel“), tímto uděluje plnou moc 

Jméno  

Příjmení  

Rodné číslo (nebylo-li přiděleno, tak 
datum narození) 

 

Datum narození  

Místo narození  

Pohlaví  

Trvalý nebo jiný pobyt  

Státní občanství  

Průkaz totožnosti č. 1  

Číslo průkazu totožnosti č. 1  

Průkaz totožnosti č. 2  

Číslo průkazu totožnosti č. 2  

Politicky exponovaná osoba1 
□  Ano 

□  Ne 

 

(dále jen „Zmocněnec“), tímto udělenou plnou moc přijímá 

                                                           
1
 a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, 

předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu 

politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního 

orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník 

ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, 

velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v 

orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci, 

b) fyzická osoba, která je 

1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), 

2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního 

uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v 

jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo 

skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je 

povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a). 
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k manipulaci s reálným účtem číslo2: _____________________ a to v následujícím rozsahu: 

 Zadávání obchodních pokynů prostřednictvím obchodních platforem 

 Výběr finančních prostředků z reálného účtu 

 Podávání reklamací 

 Veškeré úkony spojené s uzavíráním, změnou, ukončením nebo realizací Smlouvy 

Tato plná moc platí od data vystavení na dobu neurčitou, v souladu s bodem 15. 5. VOP. 

 

 

Datum  Zmocnitel / Osoba oprávněná zastupovat 

Zákazníka  
(jméno a příjmení) 

 Zmocněnec  

(jméno a příjmení) 
 

 

 

 

                                                           
2 Přihlašovací jméno (login) 


