Číslo

[onshow.cislo_klient

klienta*

a]

OSOBNÍ ÚDAJE FYZICKÉ OSOBY

I.

Identifikační údaje a kontaktní údaje

Jméno a příjmení

[onshow.jmeno]

Datum narození/RČ

[onshow.datum_narozeni] / [onshow.rc]

Země narození/místo narození

[onshow.zeme_narozeni] /
[onshow.misto_narozeni]

Pohlaví klienta M/Ž

[onshow.pohlavi]

Země občanství, popř. země dalších občanství
(max. 3)

[onshow.country_citizen]
[onshow.country_citizen2]
[onshow.country_citizen3]

Trvalé bydliště

[onshow.ulice], [onshow.psc] [onshow.mesto]
[onshow.stat]

IČ
Doklad totožnosti

[onshow.ident_type]: [onshow.identification],
[onshow.regist_place], [onshow.valid_from] [onshow.valid_to], [onshow.regist_country]

Telefon, e-mail

[onshow.telefon] [onshow.mail]

Souhlasím s tím, aby ČS 
nyní, jakož i kdykoli během trvání smluvního vztahu, pořizovala fotokopii
mého dokladu totožnosti (§ 15a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, § 2 zákona
č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech), a to pro účely mé identifikace, zejména pro splnění
povinnosti banky identifikovat klienta dle § 2 a § 8 zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Banka je dle § 21 odst. 2
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách povinna evidovat obchody na účet klienta a obchody na účet banky
a uchovávat zpracovávané informace a podklady v písemné a digitální podobě po dobu nejméně 10
let.

☐ ano

☐ ne

[onshow.uzivatel], [onshow.datum_a_cas]
verze platná od 06/2020

II.

Politická exponovanost

Jsem politicky exponovanou osobou (PEP)
- pokud ano, jsem PEP vůči
- a vykonávám funkci

[onshow.pep]

*Dle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se
politicky exponovanou osobou (PEP) pro tyto účely rozumí:
a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem,
jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce
(náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel
územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu,
proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální
banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba,
statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise,
anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské
unie anebo v mezinárodní organizaci,
b) fyzická osoba, která je
1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu
nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a) nebo je
o ní ČS
známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou
v písmenu a), nebo
3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního
uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je ČS
známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby
uvedené v písmenu a).

III.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem od České spořitelny, a.s. obdržel(a) Zásady zpracování osobních údajů v
České spořitelně (dříve Informační memorandum WSPK) o zpracování osobních údajů pro
klienty České spořitelny, a.s., se kterým jsem se seznámil(a).

Datum vystavení: [onshow.datum_a_cas]
Vyhotovil:[onshow.uzivatel]
* vyplní pracovník banky

[onshow.uzivatel], [onshow.datum_a_cas]
verze platná od 06/2020

_________________________
Podpis klient / ručitel / zák. zástupce
Zkontroloval

