Prohlášení klienta pro účely opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu a pro účely mezinárodní spolupráce při správě daní / AntiMoney Laundering and Tax Cooperation Declaration Form
1.

My / We,
,
se sídlem / with registered office at:
,
IČ / ID Nr.:
,
pro účely plnění zákonných povinností, které společnosti J&T BANKA, a.s., (dále jen „J&T Banka“), vyplývají zejména
ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
(dále též „AML zákon“) a zákona č. 163/2014 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní (dále též „CRS“) a z
Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v
mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich
oznamování (dále též „FATCA“), / For the purpose of assurance regulatory obligations imposed on the J&T BANKA, a.s.
(hereinafter as “J&T Banka”) by Act No. 253/2008 Coll., on selected measures against legitimisation of proceeds of crime and
financing of terrorism (hereinafter as “AML Act”) and by Act No. 163/2014 Coll., on International Cooperation in Tax
Administration and Agreement between Czech Republic and United States of America to Improve International Tax Compliance
(hereinafter as “FATCA”),

prohlašujeme, že naši skuteční majitelé jsou / declare that our beneficial owners are:
Jméno, příjmení / Name, surname
Datum narození / Date of birth
Místo narození / Place of birth
Trvalý nebo jiný pobyt / Residence permit
Státní občanství / Nationality
Daňová rezidence, DIČ1) / Tax residency, TIN1)
Podíl či jiný vztah / Share or other relation
Jméno, příjmení / Name, surname
Datum narození / Date of birth
Místo narození / Place of birth
Trvalý nebo jiný pobyt / Residence permit
Státní občanství / Nationality
Daňová rezidence, DIČ1) / Tax residency, TIN1)
Podíl či jiný vztah / Share or other relation
Jméno, příjmení / Name, surname
Datum narození / Date of birth
Místo narození / Place of birth
Trvalý nebo jiný pobyt / Residence permit
Státní občanství / Nationality
Daňová rezidence, DIČ1) / Tax residency, TIN1)
Podíl či jiný vztah / Share or other relation
Jméno, příjmení / Name, surname
Datum narození / Date of birth
Místo narození / Place of birth
Trvalý nebo jiný pobyt / Residence permit
Státní občanství / Nationality
Daňová rezidence, DIČ1) / Tax residency, TIN1)
Podíl či jiný vztah / Share or other relation
1)

Je-li daňová rezidence jiná než ČR / In case of tax residency other than Czech Republic

J&T Banka, a. s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, Česká republika, tel.: +420 800 707 606, fax: +420 221 710 211, info@jtbank.cz, www.jtbank.cz
IČ: 47115378, DIČ: CZ699000619, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1731, SWIFT: JTBPCZPP

2.

Skutečný majitel / Skutečným majitelem se pro účely tohoto prohlášení rozumí každá fyzická osoba, která je skutečným
majitelem dle ust. § 2 písm. e) a násl. zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Beneficial owner / A beneficial
owner shall mean a natural person who is a beneficial owner according to art. 2 sec. e) Act No. 37/2021 Coll., on evidence of
beneficial owners.

3.

Povinnost informovat o neplatnosti prohlášení / Podpisem této listiny se zavazujeme, že pokud jakékoli shora
uvedené prohlášení přestane platit, J&T Bance to neprodleně oznámíme. Podpisem této listiny bereme na vědomí,
že pokud porušíme svou povinnost podle předchozí věty, J&T Banka má právo od smluv, které s námi uzavřela,
s okamžitou platností odstoupit. / Obligation to inform on invalidity of the statement / By signing this document, we are
obliged to inform J&T BANKA without undue delay, if any aforementioned declaration expires. We are aware of the fact that J&T
BANKA is entitled to withdraw from signed contract in case of breach of obligation stated in the previous sentence.

4.

Platnost prohlášení / Každé pozdější prohlášení ruší prohlášení předcházející. / Declaration on validity / Any latter
declaration repeals previous declaration.

5.

Seznámení se s obsahem listiny / Podpisem této listiny potvrzujeme, že jsme se s obsahem této listiny seznámili, že
mu porozuměli, a že nám J&T Banka poskytla vysvětlení všech našich dotazů. / Content of document / By signing this
document I declare, that I read the document, understood it and that J&T BANKA provided me with explanation of all my
questions. I am aware of the fact that J&T BANKA shall provide me with this document in paper form on my request in writing to
obtain this document in such form.

V / In

dne / on

Společnost / Company

Podpis / Signature:
Jméno / Name:
Funkce / Position:
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