
Dotazník
právnická osoba 

Žadatel

Údaje žadatele

Název společnosti:  IČO:    DIČ:  

Má subjekt pobočky v cizích zemích:      ano    ne

V případě „ano“, prosím vypište všechny země  

Hlavní předmět činnosti:   Číslo účtu:  

Účel pořízení předmětu:           osobní    komerční    vojenský                                           Oblast použití předmětu:   tuzemsko    EU    mimo EU

Původ finančních prostředků:              Roční obrat:  Kč

Předpokládaná platební metoda:   tuzemsko    zahraniční    tuzemsko i zahraniční

Klient působí v některém z následujících oborů (internetový gambling, obchod s virtuálními měnami, převody peněz):   ano    ne

Země, se kterými klient nejčastěji obchoduje: Podíl země na obchodu klienta:

Zástupci společnosti

Jméno a příjmení (titul):         Pohlaví:*    muž    žena

Rodné číslo/Datum narození:*   Politicky exponovaná osoba:    ano    ne 

Jméno a příjmení (titul):         Pohlaví:*    muž    žena

Rodné číslo/Datum narození:*    Politicky exponovaná osoba:    ano    ne 

Jméno a příjmení (titul):         Pohlaví:*    muž    žena

Rodné číslo/Datum narození:*   Politicky exponovaná osoba:    ano    ne

Jméno a příjmení (titul):         Pohlaví:*    muž    žena

Rodné číslo/Datum narození:*   Politicky exponovaná osoba:    ano    ne

* týká se cizinců

Společnost je vlastněna jinou společností:   ano    ne

Skutečná země původu společnosti:  

Mezivlastník/-ci

Země registrace:             Název společnosti:         IČO:  

Země registrace:             Název společnosti:         IČO:  

Země registrace:             Název společnosti:         IČO:  

Země registrace:             Název společnosti:         IČO:  
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Skutečný vlastník/ci společnosti

Jméno a příjmení (titul):        Rodné číslo/Datum narození:* 

Pohlaví:*    muž    žena Státní příslušnost:         Země pobytu: 

Místo narození:                                                                          Stát narození:  

Politicky exponovaná osoba:    ano    ne                                                                       Role:    skutečný vlastník    statutární orgán/jednatel

Jméno a příjmení (titul):        Rodné číslo/Datum narození:* 

Pohlaví:*    muž    žena Státní příslušnost:         Země pobytu: 

Místo narození:                                                                          Stát narození:  

Politicky exponovaná osoba:    ano    ne                                                                       Role:    skutečný vlastník    statutární orgán/jednatel

Jméno a příjmení (titul):        Rodné číslo/Datum narození:* 

Pohlaví:*    muž    žena Státní příslušnost:         Země pobytu: 

Místo narození:                                                                         Stát narození:  

Politicky exponovaná osoba:    ano    ne                                                                       Role:    skutečný vlastník    statutární orgán/jednatel

Jméno a příjmení (titul):        Rodné číslo/Datum narození:* 

Pohlaví:*    muž    žena Státní příslušnost:         Země pobytu: 

Místo narození:                                                                          Stát narození:  

Politicky exponovaná osoba:    ano    ne                                                                       Role:    skutečný vlastník    statutární orgán/jednatel

* týká se cizinců

Skutečným vlastníkem se dle §4, odst. 4 z.253/2008 Sb. rozumí:

 fyzická osoba, která sama, nebo na základě dohody s jiným společníkem disponuje více než 25% hlasovacích práv; 

 fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku (nepřímým vlivem se 
myslí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby/osob); 

 fyzické osoby jednající ve shodě, disponující více než 25% hlasovacích práv tohoto podnikatele, 

 nebo fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z činnosti tohoto podnikatele

Čestné prohlášení žadatele:

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé, správné a úplné a že jsem další informace podstatné pro vyhodnocení této žádosti nezamlčel. Beru na
vědomí, že UniCredit Fleet Management, s.r.o. je v případě uvedení nesprávných údajů oprávněn smlouvu s žadatelem neuzavřít či ji předčasně ukončit a
žadatel je povinen v případě předčasného ukončení smlouvy předmět dodat ke zhodnocení, o čemž UniCredit Fleet Management, s.r.o. dodá žadateli
zúčtování. Jakožto zástupce žadatele, prohlašuji, že nejsem politicky exponovanou osobou ve smyslu ustanovení zákona č.253/2008 Sb.
Prohlašuji, že účel a plánovaná povaha obchodního vztahu není v rozporu s právními předpisy České republiky. Dále prohlašuji, že pro tento obchodní vztah
nepoužiji peněžité prostředky, které mají původ v nelegální činnosti.

V  dne  

      

Jméno a příjmení žadatele (hůlkovým písmem) a podpis Jméno a příjmení žadatele (hůlkovým písmem) a podpis

      

Jméno a příjmení žadatele (hůlkovým písmem) a podpis Jméno a příjmení žadatele (hůlkovým písmem) a podpis

Za UniCredit Fleet Management s.r.o. ověřil:

V  dne  

Jméno a příjmení žadatele (hůlkovým písmem) a podpis
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