
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/support/products/
acrreader.html. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


                                                       
.\temp\VSElogo_cerne_kulatesmall.png
BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO VÝPLATU STIPENDIA
NA ZAHRANIČNÍ POBYT
Z důvodu čitelnosti vyplňte elektronicky
 
 
 
 
V případě potíží s instalací nové verze Adobe Reader se obraťte na Helpdesk Výpočetního centra.
ÚDAJE O STUDENTOVI
Údaje o studentovi, který vyjíždí na zahraniční pobyt.
ÚDAJE O PŘÍJEMCI PLATBY (DRŽITELI ÚČTU V ČR)
Bankovní spojení, na které bude stipendium zasláno.
Nezasahujte do čárového kódu
Tento formulář je nedílnou přílohou Účastnické smlouvy (Grant Agreement), je vytištěn ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
Student tímto potvrzuje správnost výše vyplněných údajů.
9.0.0.2.20101008.1.734229
eo@vse.cz
Ekonomický odbor

HISTORIE ZMĚN (! opravy, +novinky, *změny):
11.8.2014
*doplněn název smlouvy
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+ zveřejněn formulář v PDF
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bankovní spojení pro výplatu stipendia do zahraničí
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