
flatexDEGIRO Bank AG 
Dieses Dokument gilt bis auf Weiteres und steht in deutscher, englischer, tschechischer und slowenischer Sprache zur Verfügung. Rechtsverbindlich 

ist die Deutsche Fassung. Die Übersetzung dient lediglich der Information. / Tento dokument je platný až do odvolání a je dostupný v němčině, 
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Legitimation für im Ausland lebende Personen
Pru°kaz pro osoby žijící v zahraničí

Bitte ausgefüllt und unterschrieben vom 
Legitimationsberechtigten direkt zu senden an: flatexDEGIRO Bank AG, Postfach 30 17 78, 10747 Berlin
Vyplněný formulář podepsaný vystavovatelem zašlete přímo na adresu:

Angaben zur zu legitimierenden Person (gemäß gültigem Legitimationsdokument) / 
Údaje o osobě s povinností se legitimovat (dle platného dokladu prokazujícího totožnost dotyčné osoby)

  Herr / Pan   Frau / Paní
Titel / Titul 

Name / Příjmení Vorname / Jméno

Geburtsdatum / Datum narození Geburtsort / Místo narození Geburtsname / Rodné příjmení

Familienstand / Rodinný stav Staatsangehörigkeit / Státní občanství

Wohnanschrift (Stamm- / Meldeadresse) / Bydliště (trvalé/přechodné)

Straße / Ulice Haus-Nr. / Číslo popisné Adresszusatz / Dodatek k adrese

Postleitzahl / PSČČ Ort / Obec Land / Země

Ort, Datum / (místo, datum)  Eigenhändige Unterschrift der zu legitimierenden Person /  
Vlastnoručční podpis osoby s povinností se legitimovat

Ausweisdaten / Údaje pru°kazu
Zutreffendes bitte ankreuzen / Odpovídající variantu označte křížkem *Nur bei Minderjährigen / *Pouze u nezletilých osob

  Personalausweis / Občanský pru°kaz   Reisepass / Cestovní pas   Geburtsurkunde* / Rodný list*   Kinderausweis* / Pru°kaz dítěte*

• Bitte stets eine gut lesbare Fotokopie des Legitimationsdokuments beifügen / Vždy přiložte dobře čitelnou kopii dokladu prokazujícího Vaši totožnost
• Bei Personalausweisen ist das Kopieren beider Seiten des Ausweises erforderlich / U občanských pru°kazu° se musí okopírovat obě strany
•  Der Legitimationsberechtigte bestätigt auf der Kopie mit seiner Unterschrift und ggf. Firmenstempel, dass die Kopie dem Original entspricht / Vystavovatel svým podpisem

a případným firemním razítkem na kopii dokladu prokazujícího totožnost dotyččné osoby potvrzuje, že kopie odpovídá originálu

Ausweisnummer / ČČČíslo pru°kazu Ausstellende Behörde / Vydávající úřad Ausstellungsort / Místo vydání

Ausstellungsdatum / Datum vydání Gültig bis / Platí do 

Identifikationsvermerk / Poznámka k ověřování totožnosti 
Eine Identifikation wurde durchgeführt und der Antragsteller war persönlich anwesend. /  
Bylo provedeno ověření totožnosti a žadatel byl osobně přítomen.

Name / Příjmení Vorname / Jméno

Legitimierende Stelle / Místo provádějící ověření totožnosti

Ort, Datum / (místo, datum) Eigenhändige Unterschrift des Legitimationsberechtigten /  
Vlastnoruční podpis vystavovatele 

Legitimierende Stelle / Místo provádějící ověření totožnosti

• Deutsche Botschaft / německé velvyslanectví 
• Deutsches Konsulat / německý konzulát

 • Notar / notář
 •  Botschaften / Konsulate anderer EU-Staaten 

velvyslanectví / konzuláty jiných státu° EU

Stempel der legitimierenden Stelle / Razítko místa provádějícího ověření totožnosti 

unbedingt erforderlich
bezpodmínečně nutné


