předložení šeků k dobropisu /

submission of cheques for credit /
EINREICHUNG von schecks zur gutschrift
Vzor vyplnění / Example of entry /
Ausfüllung Muster

Šeky musí být pouze v jedné měně.
Cheques in one currency only.
Es können nur Schecks gleicher Währung zusammengefasst werden.

1234567890
Čísla vyplňujte, prosím, podle vzoru
Please enter the numbers as shown above
Die Nummer bitte gemäß dem Muster ausfüllen

Číslo účtu příjemce platby / Beneficiary´s account number /
Kontonummer des Empfängers

Název účtu / Account name / Kontoname

Počet kusů - nominál / Pieces of
denominations - nominal value /
Stückzahl - Nominalwert

Částka / Amount / Betrag

Čísla šeků, banka výstavce / Numbers of cheques, issuer´s bank / Schecknummer,
Bank des Ausstellers

Celkem ks / Total
pcs. / Summe Stk.

Částka šeků celkem / Total
amount / Gesamtbetrag

Měna / Currency /
Währung

Jméno a příjmení vkladatele / Depositor´s first and last name / Vorund Nachname des Einreichers

Průkaz totožnosti / ID Card / Personalausweis

Adresa trvalého pobytu / Permanent residency address /
Hauptwohnsitz

Datum / Date / Datum

Záznamy banky / Bank Records / Vermerke der Bank
Označ. - Poř. ev. č. /
Sing order no. /
Bez. - ifd. Reg. - Nr.

SI
SEV

1420/1011123

Způsob inkasa šeků /
Collection type /
Einzugsverfahren
Šek k nezávaznému inkasu / Cheque for
optional collection / Scheck zum unverbindlichen Inkaso

Schválil /
Approved by /
Genehmigt von

Rodné číslo / Birth number /
Geburtsdatum

Podpis vkladatele / Depositor´s signature /
Unterschrift des Einlegers

Prosím, nevyplňujte / Please don´t fill in / Bitte nicht ausfüllen

Podpis a razítko banky / Signature and bank stamp /
Unterschrift und Stempel der Bank

Šek připsán na účet s výhradou storna / Cheque credited to account with cancellation reservation / Scheckgutschrift „Eingang vorbehalten“
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