Objednávka specializovaného školení
od AML systems
Dodavatel:

Objednatel:

IDEA 4 systems s.r.o.
IČ: 28520246, DIČ: CZ28520246
se sídlem nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
tel. 775 647 104, 774 883 088
www.amlsystems.cz, info@amlsystems.cz

Název společnosti, jméno podnikatele
IČ: _____, DIČ: _____
se sídlem _____
adresa pro doručování _____

Specifikace objednávky:
Na základě této objednávky provede dodavatel školení osob, které určí objednatel. Školení bude zaměřeno na opatření
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu podle zákona č. 253/2008 Sb. a podle dalších předpisů,
které se vztahují na činnost objednatele. Toto školení bude splňovat podmínky stanovené v § 23 zákona č. 253/2008 Sb.
Obsahem školení bude:
teoretický základ boje proti praní špinavých peněz
povinnosti vyplývající z platné legislativy, interních přepisů a s tím související postupy
praktické souvislosti interních předpisů (systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření)
znaky podezřelého obchodu a jejich posuzování
trénink běžných a nestandardních situací
shrnutí, prostor pro otázky a diskusi.
Školení se bude konat dne _____ v čase od _____ hod. do _____ hod., bez přestávek bude trvat _____ hod. čistého času.
Školení se uskuteční v prostorách _____ na adrese _____. Počet účastníků školení je _____. Zabezpečit účast školených
osob je odpovědností objednatele. Školení bude lektorsky vést _____.
Dodavatel jako součást školení poskytne všem zúčastněným účastníkům školící materiály a certifikát o absolvování
školení. Dále poskytne dodavatel odběrateli potvrzení o provedeném školení, které bude obsahovat náležitosti stanovené
v § 23 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb.

Cena, způsob úhrady a splatnost:
Konečná cena za školení podle této objednávky je _____,- Kč. DPH se k ceně neúčtuje. Dodavatel v den konání školení
předá objednateli fakturu na uvedenou částku a také potvrzení o provedeném školení. Objednatel se zavazuje fakturu
uhradit převodem na účet ve lhůtě 14 dní.

Prohlašuji, že jsem oprávněn/-a jednat ve věci této objednávky jménem objednatele.
V/ve:
Datum:
Jméno, příjmení, funkce:
Podpis:

Způsob doručení objednávky:
Emailem naskenovanou kopii obou stran na info@amlsystems.cz
Faxem na číslo 257 326 716
Poštou na adresu IDEA 4 systems s.r.o., nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
Objednávka specializovaného školení od AML systems

