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PLNÁ MOC- PRÁVNICKÁ OSOBA 

Údaje Zákazníka: 

Názov spoločnosti  

IČO  

Číslo Zmluvy (ďalej len „Zmluva“)  

Meno a priezvisko osoby (osôb) 
oprávnenej (ných) zastupovať 

spoločnosť 

 

 

Osobné údaje zástupcu Zákazníka: 

Meno  

Priezvisko  

Rodné číslo  

Miesto narodenia  

Adresa trvalého pobytu  

 

(ďalej len „Splnomocniteľ“), týmto udeľuje plnú moc 

Meno  

Priezvisko  

Rodné číslo (ak nebolo pridelené, tak 

dátum narodenia) 

 

Dátum narodenia  

Miesto narodenia  

Pohlavie  

Adresa trvalého alebo iného pobytu  

Štátne občianstvo  

Preukaz totožnosti č. 1  

Číslo preukazu totožnosti č. 1  

Preukaz totožnosti č. 2  

Číslo preukazu totožnosti č. 2  

Politicky exponovaná osoba1 
□  Áno 

□  Nie 

 
(ďalej len „Splnomocnenec“), týmto udelenú plnú moc prijíma 

                                                           
1
a) fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia, pričom významnou verejnou funkciou  je hlava štátu, predseda vlády, podpredseda 

vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra, poslanec zákonodarného zboru, sudca najvyššieho 

súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno 

odvolať, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, predseda Špecializovaného trestného súdu, podpredseda 

Špecializovaného trestného súdu, predseda krajského súdu, podpredseda krajského súdu, predseda okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu, člen 

dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, veľvyslanec, chargé d´affaires, vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo 

ozbrojených bezpečnostných zborov, člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti 

patriacej do vlastníctva štátu, generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho prokurátora, krajský 

prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora alebo osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym 

významom alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii  vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách, člen 

štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia;  

  b) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v písmene a), dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v 

písmene a) alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v písmene a), alebo rodič osoby uvedenej v písmene a); 

  c) fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v písmene (a) 

alebo podniká spolu s osobou uvedenou v písmene (a), alebo je konečným užívateľom klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v písmene (a); 

  d) osoba nachádzajúca sa v zozname významných verejných funkcií uverejnenom na webovom sídle Finančnej spravodajskej jednotky.  
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k manipulácii s reálnym účtom číslo2: _____________________ a to v nasledujúcom rozsahu: 

 Zadávanie obchodných pokynov prostredníctvom obchodných platforiem 

 Výber finančných prostriedkov z reálneho účtu 

 Podávanie reklamácií 

 Všetky úkony spojené s uzatváraním, zmenou, ukončením alebo realizáciou Zmluvy 

Táto plná moc platí od dátumu vystavenia na dobu neurčitú, v súlade s bodom 15. 5. OP. 

 

 

Dátum  Splnomocniteľ/Osoba oprávnená 

zastupovať Zákazníka 
 (meno a priezvisko) 

 Splnomocnenec  

(meno a priezvisko) 
 

 
 
 

                                                           
2Prihlasovacie meno (login) 


