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OZNÁMENÍ ZMĚNY
Údaje klieta
Jméno a příjmení
Datum narození

Den

Měsíc

Rok

Rodné číslo

Změna Vašich údajů
Osobní údaje

Rodinný stav

Ženatý/vdaná

Pohlaví

Muž

Svobodný/svobodná

Rozvedený/rozvedená

Vdova/vdovec

Neuvedeno

Žena

Daňová rezidence (stát)
První daňová rezidence
Druhá daňová rezidence

Kontaktní adresa
Ulice, číslo
Obec
PSČ

Stát

Č E S K Á

R E P U B L I K A

Kontaktní údaje
Autorizační telefon

Kontaktní telefon
(nepovinné)

+ 4 2 0

+ 4 2 0

E-mail

Máte vazbu k USA?

ANO

NE

Vazbou k USA se rozumí občanství USA, držení tzv. zelené karty, trvalý nebo jiný pobyt v USA, kontaktní údaje v USA, zastoupení jinou osobou
se vztahem k USA, pravidelné platby s dalšími osobami v USA či povinnost podávat přiznání k dani z příjmu či k dani z nemovitosti v USA.
Vazbou k USA naopak není například příbuzenský vztah nebo dovolená v USA.

Účel účtu (Zaškrtněte 1 až 3 hodnoty.)
Běžný platební styk

Dlouhodobé spoření

Investice do akcií
a/nebo dluhopisů

Investice (ostatní)

Krátkodobé investice

Krátkodobé spoření

Spoření a investice

Výplata pojistného plnění
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Kontaktní centrum: 800 159 159, www. ing.cz

Druhé státní občanství

Zdroj příjmů (Zaškrtněte 1 až 3 hodnoty.)
Bez příjmů

Daňové příjmy

Dědictví

Investice

Plat či mzda
(zaměstnanec)

Převod zůstatku
při změně banky

Příjem manžela / partnera

Příjemce sociálních dávek

Příjemce státního nebo soukromého
důchodového pojištění

Příjmy z podnikání (OSVČ)

Studijní granty a stipendia

Výhra v loterii

Výnosy z investic a pronájmů

Výnosy
ze svěřenského fondu

Bez zaměstnání

Investice

Výnosy fondu

Vypořádání společného jmění manželů

Pracovní činnost (Zaškrtněte 1 hodnotu.)
Zaměstnanec

OSVČ

Odborná činnost (Zaškrtněte 1 hodnotu.)
Administrativní pracovník

Architekt, inženýr

Generální ředitel, ﬁnanční ředitel

Lékař, farmaceut,
veterinář

Právník, advokát

Prezident, generální ředitel

Prodavač, dělník a obdobné
manuální profese

Příjem z pronájmu
nemovitosti apod.

Specialista,
odborný pracovník

Specializovaný
technický pracovník

Státní zaměstnanec 1

Technický pracovník

Úklidové a jiné
domácí práce

Velvyslanec,
diplomat, konzul

Zaměstnanec –
Střední management 1

Zaměstnanec –
Vysoký management 1

Podnikatel 2

Architekt, inženýr

Svobodná podnikání 2

Bez zaměstnání 3

Dobrovolník 3

Pobírající výsluhy
či jiný druh důchodu
nebo dávek podpory 3

Starobní důchodce 3

Student 3

1

jen pro zaměstnance

2

jen pro OSVČ

3

jen pro nezaměstnané

Odvětví (Zaškrtněte 1 hodnotu. Toto pole je jen pro zaměstnance a OSVČ.)
Aukční činnost

Bankovnictví
a ﬁnanční služby

Čerpací stanice – prodej
pohonných hmot

Činnost
sázkových kanceláří

Doprava a logistika

Hazard

Charitativní činnost

Kasino

Komunikace, tisk,
rádio a televize

Nemovitosti a stavebnictví

Noční podnik

Obchod s cennými kovy

Obchod se starožitnostmi

Obchod se šperky

Obchodní činnost

Obrana

Politická činnost

Poradenské služby

Právní služby

Prodej použitého
zboží, bazar

Profesionální služby

Průmysl, hutnictví
a energetika

Směnárenská činnost

Soukromé
bezpečnostní služby

Školství a vzdělávání

Tvorba a prodej
umělecekých předmětů

Ubytovací a pohostinská činnost

Účetní a auditní služby

Veřejná správa

Zábava a sport

Zbrojařská činnost

Zemědělství,
farmářství a rybolov

80 001–100 000 Kč

více než 100 000 Kč

Název společnosti/zaměstnavatele (nepovinné pro nezaměstnané)

Očekávaný hrubý měsíční příjem (zaškrtněte jen 1 hodnotu)
do 40 000 Kč

40 001–80 000 Kč

Dle Zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti máme povinnost provádět vedle identiﬁkace rovněž i tzv. kontrolu klientů. V rámci této
kontroly klienti poskytují bankám k vyhodnocení zákonem stanovené informace jako jsou například pracovní pozice, výdělečné aktivity
nebo politická angažovanost.

Změny uvedené v tomto formuláři budou provedeny v termínu dle Podmínek.
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Proč se ptáme na Vaši pracovní pozici?

Váš podpis na tomto formuláři musí být opatřen Úředním ověřením nebo musí být ověřen naším Pracovníkem.
Jméno a příjmení klienta (hůlkovým písmem)
V

Datum

Den

Měsíc

Rok

Podpis klienta

Vyplňuje pouze banka
Potvrzuji, že jsem provedl Identiﬁkaci a/nebo Ověření výše uvedeného klienta tak, že jsem ověřil jeho totožnost podle jeho platného Průkazu
totožnosti a že identiﬁkační údaje uvedené v tomto Průkazu totožnosti odpovídají výše uvedeným identiﬁkačním údajům klienta. Podoba
výše uvedeného klienta souhlasí s jeho fotograﬁí v Průkazu totožnosti. Rovněž potvrzuji, že výše uvedený klient přede mnou tento formulář
vlastnoručně podepsal.
Příjmení

Jméno

Za banku elektronicky ověřeno
Korporátní kód
Datum

Den

Měsíc

Rok

Podpis pracovníka
Kód IDMA
pracovníka

Pohodlně z domova prostřednictvím Internetového bankovnictví!
Veškeré změny kontaktních údajů a transakčních účtů lze provest take prostřednictvim Internetoveho bankovnictvi dostupného z www.ing.cz.
Stačí mít zavedený Autorizační telefon, prostřednictvím kterého změnu potvrdíte.
Vstup do Internetového bankovnictví je zabezpečen přístupovými prvky Klientským číslem a Heslem. Pokud si nebudete vědět rady, neváhejte
nás kontaktovat.

ING Bank N.V., společnost založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí a registrovaná v obchodním rejstříku
Obchodní a Průmyslové komory v Amsterdamu pod číslem spisu 33031431 a zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze ING Bank N.V., se sídlem
na adrese Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČ: 49279866, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou A 7930
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Veškeré Instrukce či jakékoliv jiné pokyny uvedené na tomto formuláři jsou podávány v souladu a za podmínek stanovených ve Všeobecných obchodních
podmínkách pro retailové bankovní produkty (dále jen Podmínky) či v dalších příslušných Dokumentech, které jsou dostupné na www.ing.cz. Neníli v tomto formuláři uvedeno jinak, pojmy s velkým počátečním písmenem zde uvedené mají význam uvedený v Podmínkách či v dalších příslušných
Dokumentech.

