
SEKCE 1 – DETAILY O SPOLEČNOSTI 
SECTION 1 - DETAILS ABOUT THE COMPANY

Jméno společnosti (registrované jméno):  
Company Name (registered name)

Právní forma:
Legal Form

Registrační číslo:
Registration Number

Sidlo firmy 
Business Location

Adresa:
Address

PSČ:
Postcode

Město:   
City

Země:  
Country

Doručovací adresa (pokud jiná než sídlo firmy)
Postal Address (if different from the business address)

Adresa:
Address

PSČ:
Postcode

Město:   
City

Země:  
Country

V souladu se zákonnými a regulačními požadavky, kterými je každá platební instituce vázaná budeme během schvalovacího 
procesu a v průběhu obchodního vztahu požadovat určíté dokumenty a/nebo dokumentární důkazy.

In accordance with the statutory and regulatory requirements by which every payment institution is bound, various documents and/or documentary evidence 

will be requested during the acceptance process and throughout the business relationship.
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SEKCE 2 – ZÁSTUPCI/AKCIONÁŘI ≥ 25% SPOLEČNOSTI  
SECTION 2 - REPRESENTATIVES/SHAREHOLDERS OF >25% OF THE COMPANY

Definice akcionářů s ≥ 25%:
Osoby, které vlastní nebo kontrolují společnost vlastnictvím či přímou nebo nepřímou kontrolou více než 25% akcií 
společnosti nebo volebních práv (=akcionáři).

Definition of a shareholder of >25%:
Natural people who are in possession or control of the company by ownership or by direct or indirect control of more than 25% of company shares  

or voting rights (= shareholders);

 
Definice zástupců:
Osoby ve funkčním období, pověřené výkonem manažerské kontroly nad společností, nebo zastupitelé třetích stran  

Definition of a representative:
Natural people who hold a term of office which allows them to exercise managerial control over the company or to represent it to third parties  

(= de facto or de jure directors).

Jméno a příjmení / společnost: 
Name and surname/company

Pozice ve společnosti: 
Position in the company

Je tato osoba politicky exponovaná?  
Is this person politically exposed?

   Ne / No          Ano / Yes 

  Zástupce / Representative         

  Akcionář s > 25% / Shareholder of >25%        

Jméno a příjmení / společnost: 
Name and surname/company

Pozice ve společnosti: 
Position in the company

Je tato osoba politicky exponovaná?  
Is this person politically exposed?

   Ne / No          Ano / Yes 

  Zástupce / Representative         

  Akcionář s > 25% / Shareholder of >25%        

Jméno a příjmení / společnost: 
Name and surname/company

Pozice ve společnosti: 
Position in the company

Je tato osoba politicky exponovaná?  
Is this person politically exposed?

   Ne / No          Ano / Yes 

  Zástupce / Representative         

  Akcionář s > 25% / Shareholder of >25%        

Jméno a příjmení / společnost: 
Name and surname/company

Pozice ve společnosti: 
Position in the company

Je tato osoba politicky exponovaná?  
Is this person politically exposed?

   Ne / No          Ano / Yes 

  Zástupce / Representative         

  Akcionář s > 25% / Shareholder of >25%        
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SEKCE 3 – SUPER USER ADMIN  
SECTION 3 - SUPER USER ADMIN

User (uživatel) musí být reprezentant společnosti, který má administrativní právo nad společností. Navíc tato osoba bude 
mít právo vytvořit další uživatele, jakmile bude jeho účet aktivovaný. Dokumentární důkazy: barevná kopie platného 
průkazu totožnosti. 
 
The user must be a company representative who holds administrative rights over the company. Furthermore, this person will possess the right to set up other 

users once his/her account has been activated. Documentary Evidence: A current, valid and colored form of identification is required.

Prosím uveďte informace alespoň jednoho administrativního uživatele pro Vaší společnost, který bude mít právo vytvářet 
další uživatele jakmile bude aktivovaný Váš přístup na platformu. Pro směnné účty, ostatní uživatelé mohou mít parametry s 
omezenými právy. 
 
Please provide information for at least one main administrative user for your company, who will have the rights to set up the other users once your access to 

the platform has been activated. For FX accounts, the other users can be assigned parameters with restricted rights.

Jméno a příjmení:
Name and Surname

Pozice ve společnosti: 
Position in the company

Email: 
Email

Práva na platformě:
Rights on the platform

Telefon:
Phone number

Jméno a příjmení:
Name and Surname

Pozice ve společnosti: 
Position in the company

Email: 
Email

Práva na platformě:
Rights on the platform

Telefon:
Phone number

Jméno a příjmení:
Name and Surname

Pozice ve společnosti: 
Position in the company

Email: 
Email

Práva na platformě:
Rights on the platform

Telefon:
Phone number

Jméno a příjmení:
Name and Surname

Pozice ve společnosti: 
Position in the company

Email: 
Email

Práva na platformě:
Rights on the platform

Telefon:
Phone number
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SEKCE 5 - PODPIS  
SECTION 5 - SIGNATURE

Přečetl/a jsem, rozumím a přijímám všeobecné podmínky iBanFirst. Tyto všeobecné podmínky jsou k nahlédnutí na 
webové stránce iBanFirst: www.ibanfirst.com;
Rozumím a přijímám, že všeobecné podmínky a všechny ostatní specifické podmínky (podléhající změnám) se vztahují 
na všechna jednání s iBanFirst;
Potvrzuji, že jsem ke každé otázce položené ohledně služeb iBanFirst dostal/a uspokojivou odpověď;
Rozumím a přijímám, že iBanFist poskytuje účty pro převody a uchování finančních prostředků za účelem provádění 
platebních transakcí jménem jejich klientů;
Rozumím a přijímám že držení finančních prostředků bez pohybů na účetech jsou důvody k vypovězení smluvy s 
iBanFirst.

Podpisem této smlouvy potvrzujete následující:

Reading, understanding, and accepting the iBanFirst General Terms and Conditions. These Terms and Conditions can be viewed on the iBanFirst 

website: www.ibanfirst.com ; 

Understanding and accepting that the General Terms and Conditions and all other specific terms and conditions (subject to change) apply to all 

dealings with iBanFirst; 

Confirmation of receipt of satisfactory responses to any questions that may have been posed in relation to iBanFirst services; 

Understanding and accepting that iBanFirst provides account services for transferral and conservation of funds with the unique purpose of 

carrying out payment transactions on behalf of its clients;

Understanding and accepting that the holding of funds that do not move from the accounts are grounds which may cause iBanFirst to terminate 

the customer relationship.

By signing this agreement, the signatory acknowledges the following:

SEKCE 4 – SLUŽBY                                                                                                                                                                               
SECTION 4 - SERVICES 

Přístup k iBanFirst platformě – neomezení uživatelé                                                                         
Access to the iBanFirst platform - unrestricted users 

Otevřít účet v EUR                                                                                                                                      
Opening of a Euro account 

Otevřít účet ve vice měnách – FX měnový účet                                                                                   
Opening of a multi-currency FX account

Přijmout / založit SEPA převod                                                                                                                 
Receipt/Issue of a SEPA transfer

Podpisem tohoto dokumentu take potvrzuji:

Potvrzuji, že poskytnuté informace jsou pravdivé k dnešnímu datu;
Potvrzuji, že podpůrné dokumenty přiložené ke smlouvě o otevření účtu jsou pravé kopie originálů;
Autorizuji iBanFirst k zasílání informačních buletinů a dalších dokumentů emailem, textovou zprávou nebo další 
elektronickou formou. Potvrziji, že musím iBanFirst upozornit písemně, nebo jinou vhodnout formou komunikace, pokud 
si nebudu přát tyto dokumenty elektronickou formou dostávat.
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Pro vice informací v této věci se prosím podívejte do sekce “ochrana osobních údajů” ve všeobecných podmínkách na 
webové stránce iBanFirst: www.ibanfirst.com

Podepsaný na smlouvě souhlasí, že informace osobní povahy sdělené iBanFirst:

Nakonec, každý z podepsaných souhlasí, že byl seznámen:

Mohou být použity jakoukoliv osobou v iBanFirst pro účely řízení a provádění transakcí a k marketingovým aktivitám 
(zejména pro propagování nových produktů a služeb);
Mohou být take sdíleny s institucí třetí strany nebo zprostředkovatelem za účelem provedení kontroly před vstupem do 
vztahu s klientem, nebo za účelem úspěšného plnění zákaznických transakcí.

Se svým právem požádat o sdělení osobních údajů držených společností iBanFist a požadovat, kde je to nutné, jejich 
korekci a potlačit jejich použití pro marketingové účely v souladu s stanovenými podmínkami v sekci “ochrana osobních 
údajů” ve všeobecných podmínkách.

May be used by any entity within iBanFirst for the purposes of managing and carrying out transactions and marketing activities (particularly for 

the promotion of new products and services);  

May also be shared with third-party institutions or providers for the purposes of conducting checks ahead of entering into the relationship and for 

the successful fulfilment of customer transactions. 

Of their right to request the communication of personal data held by iBanFirst, and to demand, where appropriate, the correction of it, and to 

oppose its use for marketing purposes, in line with the terms set out in the “Personal Privacy” section of the General Terms and Conditions.

The signatory accepts that information of a personal nature communicated to iBanFirst: 

Finally, each signatory acknowledges having been notified: 

For more information on this matter, please see the “Personal Privacy” section of the General Terms and Conditions on the iBanFirst website:  

www.ibanfirst.com 

Confirms that the information provided in the present form is correct;  

Confirms that the supporting documents attached to the account opening agreement are true copies of the originals;  

Authorises IBANFIRST to send newsletters and any other documentation by email, text or other similar electronic messaging services, and 

acknowledges that IBANFIRST must be notified in writing or by any other suitable means of communication in the event that he or she no longer 

wishes to receive this documentation by electronic means. 

Furthermore, by signing the present agreement, the signatory: 

SEKCE 5 - PODPIS  
SECTION 5 - SIGNATURE
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SEKCE 6 – PODPIS(Y)
SECTION 6 – MULTIPLE SIGNATURE(S) 

Jméno a příjmení:
Name and Surname

Jméno a příjmení:
Name and Surname

Pozice:
Position 

Pozice:
Position 

Podpis:
Signature 

Podpis:
Signature 

Přečetl/a jsem a souhlasím  
Read and approved

Datum   
Date

Přečetl/a jsem a souhlasím  
Read and approved

Datum   
Date

Jméno a příjmení:
Name and Surname

Jméno a příjmení:
Name and Surname

Pozice:
Position 

Pozice:
Position 

Podpis:
Signature 

Podpis:
Signature 

Přečetl/a jsem a souhlasím  
Read and approved

Datum   
Date

Přečetl/a jsem a souhlasím  
Read and approved

Datum   
Date

DŮLEŽITÉ: Vzhledem k významnému riziku krádeže totožnosti, citováno vnitrostátními orgány dohledu (Národní banka Belgie a 
Belgická finanční zpravodajská jednotka), bychom Vás rádi upozornili, že iBanFirst bude požadovat počáteční převod finančních 
prostředků  původem z bankovního účtu otevřeném na jméno společnosti se známé úvěrové instituce. Počáteční transakce bude 
prověřena v souladu s právem vstahujícím se k praní špinavých peněz a boji proti financování teroristických aktivit. 

IMPORTANT: In view of the significant risk of identity theft cited by national supervisory authorities (National Bank of Belgium and the Belgian Financial 

Intelligence Processing Unit), we would like to remind you that iBanFirst will require an initial funds transfer originating from a bank account opened in the 

name of the company from a well-known credit institution. This initial transaction will be analysed in accordance with laws relating to money laundering and 

the fight against the funding of terrorist activities. 

iBanFirst - Akciová společnost s kapitálem €2,334,692 registrovaná v Belgii pod číslem 0849.872.824 

Joint-stock company with capital of €2,334,692, registered in Belgium under number 0849.872.824

Platební instituce schválená národní bankou Belgie 

Payment institution approved by the National Bank of Belgium

350 Avenue Louise – 1050 Brussels – Belgium

www.ibanfirst.com – hello@ibanfirst.com – Tel: +32 2808 0966 l +42 0228 882 200

Strana 6 / 6 

SMLOUVA PRO OTEVŘENÍ ÚČTU  
CONTRACT FOR OPENING AN ACCOUNT

https://www.ibanfirst.com/
https://www.ibanfirst.com/
mailto:hello%40ibanfirst.com?subject=Contract%20for%20opening%20account

	Company Name: 
	Legal Form: 
	Registration Number: 
	Address: 
	Postcode: 
	City: 
	Country: 
	Address 2: 
	Postcode 2: 
	City 2: 
	Country 2: 
	Name-Surname-Company 2/2: 
	Position 2/2: 
	Position 2/3: 
	Position 2/4: 
	Position 2/5: 
	Name-Surname-Company 2/3: 
	Name-Surname-Company 2/4: 
	Name-Surname-Company 2/5: 
	Yes / No Radio Button 1: Off
	Yes / No Radio Button 2: Off
	Yes / No Radio Button 3: Off
	Yes / No Radio Button 4: Off
	Representative 2: Off
	Representative 3: Off
	Representative 4: Off
	Representative 5: Off
	Shareholder 2: Off
	Shareholder 3: Off
	Shareholder 4: Off
	Shareholder 5: Off
	Title name surname 1: 
	Title name surname 2: 
	Title name surname 3: 
	Title name surname 4: 
	email 1: 
	email 2: 
	email 3: 
	email 4: 
	Position 1: 
	Position 2: 
	Position 3: 
	Position 4: 
	Rights on the platform 1: 
	Rights on the platform 2: 
	Rights on the platform 3: 
	Rights on the platform 4: 
	telephone 1: 
	telephone 2: 
	telephone 3: 
	telephone 4: 
	Access to platform 2: Off
	opening a euro account 2: Off
	opening a multi currency fx account 2: Off
	receipt issue of a sepa transfer 2: Off
	surname 6/1: 
	surname 6/3: 
	surname 6/2: 
	surname 6/4: 
	postition 6/1: 
	postition 6/3: 
	postition 6/2: 
	postition 6/4: 
	date 1: 
	date 3: 
	date 4: 
	date 2: 
	Read and approved 1: Off
	Read and approved 3: Off
	Read and approved 4: Off
	Read and approved 2: Off


