
List č.        z 

Podpisové vzory klienta 
pro  používání služby ABO-K internetové bankovnictví 

Jméno, příjmení, titul:  

e-mail:  Telefon:  Rodné číslo: 

Certifikační autorita:  

Jedinečné 
jméno/ 
Subjekt: 

Certifikát bude využíván pro: 

 Mobil pro SMS kód: 

Jméno, příjmení, titul:  

e-mail:  Telefon:  Rodné číslo: 

Certifikační autorita:  

Jedinečné 
jméno/ 
Subjekt: 

Certifikát bude využíván pro:  

Mobil pro SMS kód: 

Jméno, příjmení, titul: 

e-mail:  Telefon: Rodné číslo: 

Certifikační autorita:  

Jedinečné 
jméno/ 
Subjekt: 

Certifikát bude využíván pro:  

Mobil pro SMS kód: 

Jméno, příjmení, titul:  

e-mail:  Telefon:  Rodné číslo: 

Certifikační autorita:  

Jedinečné 
jméno/ 
Subjekt: 

Certifikát bude využíván pro:  

Mobil pro SMS kód: 

Jméno, příjmení, titul:  

e-mail:  Telefon:  Rodné číslo: 

E-mailová pravidla:   Předávání dávek:  

 Mobil pro SMS kód: 

Jméno, příjmení, titul:  

e-mail:  Telefon: Rodné číslo: 

E-mailová pravidla:  
 Mobil pro SMS kód: 

 Předávání dávek:  

Jméno, příjmení, titul: 

e-mail:  Telefon: Rodné číslo: 

E-mailová pravidla:  
 Mobil pro SMS kód: 

 Předávání dávek:  

Jméno, příjmení, titul:  

e-mail:  Telefon:  Rodné číslo: 

E-mailová pravidla:  

 Mobil pro SMS kód: 

 Předávání dávek:  

   D  i s     pone      nt   i :   

D. V případě úmrtí klienta zmocnění jiných osob dle bodu B zaniká: 

B. Klient  (majitel účtu)  a jiná  osoba uvedená  v Podpisových vzorech (dále společně jen 
"disponent") jsou oprávněni při využívání služby ABO-K činit úkony uvedené v bodu C. 
Klient  současně  tímto uděluje jiné  osobě uvedené v Podpisových  vzorech plnou  moc 
k úkonům podle bodu C. 

C. Disponent bude oprávněn: 
- k přístupu do ABO-K 
- k nakládání s peněžními prostředky na výše uvedených účtech; dávky s příkazy bude 

disponent autorizovat jedním z těchto způsobů: 

pouze Autorizačním SMS kódem, nebo jedním Podpisem dávky a 
Autorizačním SMS kódem
jedním Podpisem dávky a Autorizačním SMS kódem

určeno pro provozní útvar ČNB:

.................................................... 

 RČ: 

A. Identifikační kód klienta: 
Jméno  
klienta: 
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