
FAKTURA

Bill to: Pay to:

Respondent:
Individual’s name:
Address for correspondence
c/o alleged [DEPARTMENT OF SOMETHING]

Proponent:
Individual’s name:
Your Address
Your City ... etc
Your Country  

Payment Terms: 14 kalendářních dnů Due Date: 00 Month 2013

vzhledem k tomu, že zabavení světových bank a vlád je zaznamenanou skutečností; nevyvráceno, 
(PROHLÁŠENÍ O SKUTEČNOSTI: dokument UCC č. 2012127914, 28. listopadu 2012) a nebyla 
poskytnuta dostatečná ověřená odpověď prokazující právně závaznou smlouvu mezi výše uvedenými 
jednotlivci, konkrétně:

Řádně ověřené vyvrácení PROHLÁŠENÍ O SKUTEČNOSTI, bod po bodu, s specifičnost a specifičnost, 
řádně čestným prohlášením, s plnou odpovědností a odpovědností Odpůrce, pod sankcí křivé přísahy 
podle platného zákona nebo jakéhokoli zákona, pokud byl identifikován, podepsaný podpisem odpůrce 
mokrým inkoustem NEBYL PŘIJAT.

Smluvní podmínky byly nabídnuty v rámci Smluvních podmínek navrhovatele XXXXXXX. Byly jasně 
definovány způsoby přijímání.

Odpůrci jsou fakturovány jeho činnosti vyplývající z [uveďte stručný popis činnosti způsobující fakturu 
Odpůrce, např. oznámení ze dne DD MON YYYY, přijaté dne DD MON YYYY] při stíhání za nepodložený 
poplatek.

Polož
ka

Popis Od Do Sazba Množ
ství

Částka

1 Jakýkoli nárok bez právně závazné smlouvy mezi stranami - - 2 000 1 2 000

2 Vymáhání nebo pokus o vymáhání jakéhokoli dříve vydaného 
nástroje od zabaveného subjektu - - 1 000 4 4 000

3 Zabavení soukromého majetku nebo zboží Navrhovatele jako ručení 
za platbu jakéhokoli nároku chybí právně závazná smlouva mezi 
stranami

8. února
2013

14.
února
2013

1 000 7 7 000

Celkový počet (splatných mincí jedné trojské unce 99,9% čistého stříbra) 13 000

Waiver & Grace: 

Pokud do čtrnácti (14) kalendáře dnů od zaznamenaného přijetí této faktury je Odpůrce schopen 
poskytnout Dostatečně ověřenou odpověď:

1. doklad o uplatnění právně závazné smlouvy mezi jednotlivými výše uvedenými stranami, jak je 
požadováno v Obchodních podmínkách Referenční číslo: ______________,

NEBO

2. poskytnout neodvolatelné písemné odvolání žaloby výše uvedené položky způsobí vystavení této
faktury;
Tato faktura bude prominuta – není vyžadována žádná platba. Veškeré dříve vystavené faktury 



zůstávají splatné.
Platební podmínky: 
Platba je požadována neprodleně. Na základě této faktury navrhovatel přijme dodání fyzických mincí v 
celkové výši uvedené v tomto dokumentu jakýmkoli bezpečným přepravcem autorizovaným [Perth Mint] 
jako platbu.


