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Formulář zástupce osoby omezené ve své svéprávnosti
Údaje klienta
Jméno

Příjmení

Pohlaví
Muž

Datum narození (den, měsíc, rok)

Místo narození

Žena

Rodné číslo

Údaje zástupce
Zástupce musí mít své ING Konto
Příjmení

Jméno

Pohlaví
Muž

Datum narození (den, měsíc, rok)

Místo narození

Žena

Rodné číslo

Klientské číslo

Váš podpis na tomto formuláři musí být opatřen Úředním ověřením nebo musí být ověřen naším Pracovníkem. Pokud tento Vámi podepsaný formulář naskenujete a nahrajete do sekce Dokumenty v menu Můj proﬁl v Internetovém bankovnictví nebo Mobilním bankovnictví, nemusí být Váš podpis na tomto
formuláři Úředně ověřen.
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 Přepsat na zástupce 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

Korporátní kód

Datum

Za banku elektronicky ověřeno

Den

Měsíc

Rok

Podpis pracovníka

Kód IDMA
pracovníka

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. Není-li v tomto formuláři uvedeno
jinak, pojmy s velkým počátečním písmenem zde uvedené mají význam uvedený v Podmínkách či v dalších příslušných Dokumentech.

ING Bank N.V., společnost založena podle pravniho řadu Nizozemska, se sidlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemi a registrovana v obchodnim rejstřiku
Obchodni a Průmyslove komory v Amsterdamu pod čislem spisu 33031431 a zastoupena v Česke republice prostřednictvim sve pobočky v Praze ING Bank N.V., se sidlem
na adrese Českomoravska 2420/15, 190 00 Praha 9, IČ: 49279866, zapsane v obchodnim rejstřiku vedenem Městskym soudem v Praze pod spisovou značkou A 7930.

1/1 KO ZASTUPCE verze 11/2018 514401

Kontaktní centrum: 800 159 159, www.ing.cz

Klientské číslo

