DISPOZIČNÉ PRÁVO
Tento dokument je určený na udelenie splnomocnenia konať v mene majiteľa účtov vedených v Spoločnosti1 v rozsahu a za účelom definovaným
v zmysle Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) Spoločnosti.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Fyzická osoba / Podnikateľský subjekt
Priezvisko, meno, titul / Obchodné meno

Rodné číslo / IČO

Čísla účtov v Spoločnosti, na ktoré chce klient udeliť dispozičné právo

Disponent
Priezvisko, meno, titul
Rodné číslo

Štátna príslušnosť
Dátum narodenia

Ulica, mesto
E-mail

Druh a číslo preukazu totožnosti2

Krajina vystavenia a dátum platnosti

PSČ

Krajina

Telefón

Podpisom tohto dokumentu klient vyhlasuje, že:

Podpisom tohto dokumentu disponent vyhlasuje, že:

a.	týmto splnomocňuje osobu uvedenú v tomto dokumente k vykonávaniu
právnych úkonov v zmysle VOP,
b.	všetky údaje uvedené v tomto dokumente sú úplné a pravdivé a zaväzuje sa
každú zmenu údajov včas nahlásiť Spoločnosti,
c.	si tento dokument prečítal, jeho obsahu a všetkým relevantným
dokumentom porozumel a na znak toho, že obsah tohto dokumentu
zodpovedá jeho skutočnej a slobodnej vôli, aj podpísal.

a.	jeho osobné údaje uvedené v tomto dokumente sú úplné a pravdivé a berie
na vedomie, že Spoločnosť je oprávnená spracúvať tieto údaje v súlade s
podmienkami v Informačnom memorande uvedenom na stránke www.
across.sk,
b.	si tento dokument prečítal, jeho obsahu a všetkým relevantným
dokumentom porozumel a na znak toho, že splnomocnenie prijíma v plnom
rozsahu v zmysle VOP, aj podpísal.

Miesto, dátum

Miesto, dátum

Miesto, dátum

Podpis povereného zástupcu Spoločnosti

Podpis disponenta

Podpis klienta

Vysvetlivky
Across Private Investments, o.c.p., a.s. , Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, IČ DPH: SK2021456855, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2079/B.
2
Ak ide o občiansky preukaz, uveďte „OP”; ak ide o cestovný pas, uveďte „PAS”.
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