
Deutsche Bank PBC SA
Oddział Olsztyn ul.Targ Rybny

Data: 30.11.2009

POTWIERDZENIE OTWARCIA
RACHUNKU BIEŻĄCEGO

W RAMACH UMOWY O pROWADZENIE RACHUNKÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

NR: 31 191010482120025909230001

1. Posiadacz Rachunku KAPMAR SPÓŁKA Z 0.0.

2. Waluta Rachunku PLN

3. Data otwarcia Rachunku 30.11.2009

4. Oprocentowanie w dniu otwarcia dla salda:
0,00 - 0,00 %

5. Rodzaj stopy procentowej Zmienne

6. Wyciągi:
_Częstotliwość sporządzania: okresowo, wyciągi sporządzać co: 1 miesiąc
_Sposób odbioru wyciągów: wysyłane na adres korespondencyjny

W przypadku dyspozycji "nie sporządzać" lub "odbierane w Oddziale", posiadacz przyjmuje na siebie odpowiedzialność za szkody
powstałe w związku z nieodebraniem wyciągów, z wyjątkiem szkód do powstania których przyczynił się Bank.

Rozliczenia pieniężne w walucie rachunku mogą być przeprowadzane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej

Potwierdzenie Otwarcia Rachunku Bieżącego jest integralną częścią Umowy o Prowadzenie Rachunków dla Przedsiębiorcó
ramach której niniejszy Rachunek zostal otwarty.

Wykonujący: SZOCIK BARBARA

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga uwierzytelnienia

----------_._--_._---------
Uprzejmie przypominamy, iż dane o posiadanych rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, objęte są treścią
zgłoszenia identyfikacyjnego we właściwym dla prowadzącego działalność gospodarczą urzędzie skarbowym i dlatego każdorazowe otwarcie,
zmiana lub likwidacja rachunku nakłada na prowadzącego działalność gospodarczą obowiązek aktualizacji danych związanych z tymi
czynnościami _ poprzez dokonanie we właściwym dla niego urzędzie skarbowym zgłoszenia aktualizacyjnego (formularz NIP-1 lub NIP-2) w

terminie:
a) do 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana - prowadzący działalność gospodarczą - będący podatnikami podatku od towarów i usług lub

podatku akcyzowego;
b) do 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana - prowadzący działalność gospodarczą - będący podatnikami określonymi wart. 6 ust. 2-7

ustawy powołanej poniżej.
Podstawa prawna: Art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 pażdziernika 1995 r o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

(Dz. U. Nr 142 poz. 702 z pożn. zm.)
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