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BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO VÝPLATU STIPENDIA NA ZAHRANIČNÍ POBYT♦STUDY ABROAD SCHOLARSHIP BANK ACCOUNT DETAILS
Vyplňte elektronicky♦Fill in electronically
 
 
 
 
V případě potíží s instalací nové verze Adobe Reader se obraťte na Helpdesk Výpočetního centra.
ÚDAJE O STUDENTOVI♦STUDENT'S DETAILS
Údaje o studentovi, který vyjíždí na zahraniční pobyt.♦Information about a student who departs to study abroad.
ÚDAJE O PŘÍJEMCI PLATBY (DRŽITELI ÚČTU V ČR)♦DETAILS OF BENEFICIARY (CZECH BANK ACCOUNT HOLDER)
Bankovní spojení, na které bude stipendium zasláno.♦Bank details on which will be sent to the scholarship.
Nezasahujte do čárového kódu♦Do not intervene to the barcode
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.♦This form is an integral part of the Erasmus Grant Agreement (Erasmus Participant’s Contract), it shall be printed in two orignal copies; each party of the Agreement keeps one of the original copies.
 
Student tímto potvrzuje správnost výše vyplněných údajů.♦By signing the document, the students confirms the accuracy of the information given above.
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Vysoká škola ekonomická v Praze
Bankovní spojení pro výplatu stipendia do zahraničí
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